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 بسم الـلـه الرحمن الرحيم
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 ) 104 :سورة آل عمران( 

 

ِوتَعاونُواْ عىل الرب والتقوى وَال تَعاونُواْ عىل اإلثم : ( قال تعاىل  ْ ِ َ ْ ْ ََ ََ َ َ َ ََ ََ َّ ِّ
ِوالعدواِن واتَّقواْ الـلـه إنَّ الـلـه شديد العقاب َ ْ ُ ِْ ُِ َ َ َْ ِ َ َ َُ( 

  

 صدق الـلـه العظيم
 ) 2 :سورة املائدة( 

 

 : عليه وسلملـلـه اصىل ـهلـلقال رسول ا
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 صدقة أخرجها مـن أوً نهرا أجراه، أوً بيتا البن السبيل بناه، أوً مسجدا بناه، أوًومصحفا ورثه، 

  عليه وسلم لـلـه اصىل لـهلـصدق رسول ا.  »ماله يف صحته وحياته، وتلحقه من بعد موته

 باينلرواه ابن ماجه وصححه األ
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 مقدمة

 مواجهة الحياة املعقدة املليئة باملشكالت واألزمات والضغوط، وىف سبيل قيام الناس بأدوارهم يف

 . من املهنًووظائفهم العديدة والصعبة أحيانا، يحتاج الناس إىل الكثري من املوارد، وإىل مساعدة العديد 

 النـاس  تهـدف إىل مسـاعدةالتـي املهـن االجتامعيـة إحـدى تعترب Social Workوالخدمة االجتامعية 

 إن خصـائص .وتقديم الخدمات االجتامعية لهم بهدف أن يقوموا بـأدوارهم ووظـائفهم بشـكل أفضـل

 Helping تحـدد أهـداف عمليـة املسـاعدة التـي هـيالناس والبيئة املحيطة بهم وطبيعـة مشـكالتهم 

Process ستقوم بها الخدمة االجتامعية مع هؤالء الناسالتي  . 

 أوائـل القـرن العرشيـن، يفً ظهرت حـديثا Human Professionوالخدمة االجتامعية مهنة إنسانية 

 املجتمع مبا يحقـق أهـداف هـذا يف واالقتصادي بل االجتامعيتعمل مع املهن األخرى إلحداث التغيري 

 .. .ك ورعاية وإنتاج وتقدماملجتمع من متاس

االختصـايص  ( ميارس مهنة الخدمة االجتامعية باألخصـايئ االجتامعـيالذي املهنيويسمى الشخص 

ً تم إعـداده نظريـا وميـدانيا خـالل أربـع سـنوات بعـد الذيذلك الشخص ) Social Worker -االجتامعي

  . كليات الخدمة االجتامعيةأو أقسام أو معاهد أو مدارس يف -مرحلة الدراسة الثانوية العامة 

مـثـل الطبـيـب، (واألخـصـايئ االجتامـعـي يتـعـاون ـمـع الـعـاملني ـمـن التخصـصـات املهنـيـة األـخـرى 

 تحقيق يف...) ،املهني التأهيل أخصايئ، الطبيعي العالج أخصايئ ،املمرضة، املدرس، مدرس الرتبية الخاصة

مـثـل الرعاـيـة الـصـحية والرعاـيـة .. .نـهـا يحتاجوالـتـيأـهـداف مـسـاعدة الـنـاس وتـقـديم ـبـرامج الرعاـيـة 

 كنـوع مـن التنسـيق Team Workويأخذ هذا التعاون شكل فريق عمل . التعليمية والرعاية االجتامعية

 . تحقيق األهدافيفوالتكامل 
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 وتسـتعني بهـا كثـري مـن ،والخدمة االجتامعية من املهن املقبولـة واملعـرتف بهـا حكوميـا وأهليـا

 ومنظامت املجتمع املدين وخاصة الجمعيـات األهليـة )القطاع الخاص(لرشكات املؤسسات الحكومية وا

 ...يف تحقيق أهدافها

باختصار فإن الخدمة االجتامعية مهنة إنسانية تهدف إىل مساعدة األفراد والجامعات واملنظامت 

ت، وإشباع  الحياة، ووقايتهم من املشكاليف تنمية قدراتهم ومواردهم وزيادة فرصهم :واملجتمعات عىل

 ضوء موارد وثقافة املجتمع، ومـن خـالل مؤسسـات املجتمـع يفويتم ذلك . حاجاتهم، وحل مشكالتهم

 .  إنشاء مؤسسات جديدة تظهر حاجة املجتمع إليهاأواملختلفة 

ً غالبـا مـا تغطـي جميـع ، عديـدة ومتنوعـةFieldsومهنة الخدمة االجتامعية تعمـل يف مجـاالت 

 بهـدف مسـاعدة هـذه القطاعـات والرشائـح والفئـات ،نـاطق أي مجتمـعقطاعات ورشائح وفئـات وم

واملناطق عيل تنمية قدراتها وزيادة فرص الحياة لهم وإشباع حاجاتهم ومواجهة املشكالت لديهم عـيل 

 .مستوي الوقاية والعالج

ب  املجال املدريس ومجال رعاية الطفولة ومجال رعاية الشـبا:من هذه املجاالت عيل سبيل املثال

ومجال رعاية املسنني ومجال رعايـة األرسة ومجـال رعايـة املعـاقني واملجـال السـيايس ومجـال التنميـة 

الريفية ومجال التنمية الحرضية ومجال رعاية املرأة واملجال العاميل ومجال حامية البيئـة مـن التلـوث 

 ...ومجال املسئولية االجتامعية ومجال الدفاع االجتامعي

لخدمة االجتامعية يف املجال املدريس من منظور الطرق املهنية واملامرسة العامة  ا:والكتاب الحايل

ـ كام هو واضح من عنوانه ـ يهدف إىل إلقاء الضوء عيل مامرسة مهنـة الخدمـة االجتامعيـة يف املجـال 

هنيـة  وأقدم مجاالت املامرسة امل، بحكم أنه من املجاالت الرئيسية يف مهنة الخدمة االجتامعية،املدريس

 . غربهاإىل جنوبها ومن رشقها إىل واألكرث انتشارا يف مختلف محافظات مرص من شاملها ،بها

وسوف يـتم يف الكتـاب الحـايل الحـديث عـن نشـأة الخدمـة االجتامعيـة يف املجـال 

 والتعريف والخصائص واألهـداف والوظـائف واألدوار ملهنـة الخدمـة االجتامعيـة ،املدريس

 واملشـكالت ، والتنظـيامت املدرسـية الداخليـة والخارجيـة،ذا املجـالوالطرق املهنية يف هـ

  ومعوقات مامرسة الخدمة االجتامعيـة يف املجـال املـدريس ،املدرسية وكيفية التغلب عليها
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كـذلك يعـرض الكتـاب ملوضـوع املامرسـة العامـة للخدمـة االجتامعيـة يف املجـال ...ومقرتحات التطوير

 .املدريس

 ومجـاالت ومؤسسـات ،الحديث عن ماهية مهنة الخدمة االجتامعية بصفة عامـةويف البداية تم 

 وذلـك ، ثم عرض الكتاب ملهنة الخدمة االجتامعية يف املجال املـدريس.مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية

 ...من حيث النشأة والتعريف واألهداف

 . تجاههـاتامعيـة املدرسـيةثم تناول الكتاب ملوضوع املشكالت املدرسـية ودور مهنـة الخدمـة االج

طريقة خدمة الفرد (وبعد ذلك تم توضيح طبيعة مامرسة الطرق الرئيسية يف مهنة الخدمة االجتامعية 

  . يف املجال املدريس)وطريقة خدمة الجامعة وطريقة تنظيم املجتمع

هايـة  ويف ن.ثم تناول الكتاب موضـوع املامرسـة العامـة للخدمـة االجتامعيـة يف املجـال املـدريس

 وتقديم عـدد مـن املقرتحـات ،الكتاب تم رصد معوقات مامرسة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس

 وتطـوير تعلـيم وتـدريب ومامرسـة ،للتغلب عيل هذه املعوقات بهدف تطوير املـدارس بصـفة عامـة

 .الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس بصفة خاصة

لخدمة االجتامعيـة يف املجـال املـدريس باللغـة اإلنجليزيـة ويف ختام الكتاب تم تقديم فصل عن ا

 .لطالب الدراسات العليا وملزيد من الرشح والتوضيح 

طالب سواء يف مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسـات   كلإىل وباختصار فإن هذا الكتاب موجه

امعي يريد أن يطور نفسـه  اجتأخصايئ وإيل كل ،العليا يف الخدمة االجتامعية يريد أن يفهم هذه املهنة

 وإيل كل باحث يف الخدمة االجتامعية يريد أن يـدعم بحثـه ،وأن ميارس هذه املهنة بشكل مهني سليم

 . للدكتوراه مبرجع حديث ومفيدأو رسالته للامجستري أو

 :  هي كالتايل،فصال ويتكون الكتاب من ثالثة عرش

  التعليم واملدرسة :الفصل األول

 لتنظيامت املدرسية الداخلية والخارجية ا: الفصل الثاين

  املشكالت املدرسية:الفصل الثالث

  ماهية الخدمة االجتامعية:الفصل الرابع
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  مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية ومجاالتها:الفصل الخامس

  الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس:الفصل السادس

 املشكالت املدرسية مهنة الخدمة االجتامعية ومواجهة :الفصل السابع

  مامرسة طريقة خدمة الفرد يف املجال املدريس :الفصل الثامن

  مامرسة طريقة خدمة الجامعة يف املجال املدريس:الفصل التاسع

  مامرسة طريقة تنظيم املجتمع يف املجال املدريس:الفصل العارش

 دريس املامرسة العامة للخدمة االجتامعية يف املجال امل:الفصل الحادي عرش

 معوقـات مامرسـة الخدمـة االجتامعيـة يف املجـال املـدريس ومقرتحـات :الفصل الثـاين عرش

 التغلب عليها

  School Social Work :الفصل الثالث عرش
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 الفصل األول

 التعليم واملدرسة

 مقدمــة

يعترب التعليم حق من الحقوق األساسية الالزمة لكل أفـراد املجتمـع، وهـذا يسـتلزم 

ية للمـتعلم وجود اهـتامم كامـل وشـامل بكـل الحاجـات االجتامعيـة والتعليميـة والنفسـ

 .وأرسته

ويحتل التعليم مكانة متميزة يف منظومة الرعاية االجتامعية ملختلف الـدول حيـث ميثـل أفضـل 

 املؤسسات التعليمية التـي تقـدم الخـدمات التعليميـة للتالميـذ إحدىوتعترب املدرسة . استثامر ممكن

مبعنـى أن أبنائنـا . ىل الجامعـةًبدءا من سن السادسة من عمر هؤالء التالميذ إىل سن ما قبل الـدخول إ

سـتة سـنوات يف املرحلـة االبتدائيـة، وثـالث سـنوات يف (ميضون يف املدرسة فرتات طويلة مـن عمـرهم 

ليحصـلوا عـىل العلـم واملعرفـة والرتبيـة ) املرحلة اإلعدادية، وثالث سنوات أخـرى يف املرحلـة الثانويـة

 .السليمة

 يـة يف أي مجتمـع ملـا يؤديـه مـن وظـائف مهمـةويعد التعلـيم مـن أهـم ركـائز التنميـة البرش
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ً يف حياة الفرد واألرسة واملجتمع ككل، باإلضافة إىل ارتباطه ارتباطـا قويـا بكثـري مـن مـؤرشات التنميـة  ً

 .األخرى

وـكـذا ـفـإن االـسـتثامر يف التعـلـيم يحـتـاج إىل رؤـيـة إـسـرتاتيجية جدـيـدة تـهـدف إىل تنمـيـة اـلـبرش 

لية الخدمات والربامج واألنشطة ععمل يف مجال التنمية البرشية عىل زيادة فاوتركز معايري ال. ًاجتامعيا

 الطـالب /املتاحة، أي أن تكون هذه الخدمات والربامج واألنشطة أكرث قدرة عىل تلبية حاجات التالميـذ

 .ومواجهة مشكالت املجتمع

  :تعريف التعليم

 الناشـئ يف املؤسسـات التعليميـة يطلق لفظ التعلـيم عـادة عـىل الدراسـة التـي يتلقاهـا الفـرد

  :وهى عملية تهدف إىل). املدارس واملعاهد والجامعات(

 .الطالب بحصيلة معينة من العلم واملعرفة يف إطار ومجال معني/ تزويد التالميذ -1

ًالطالب فكريا وعقليا واجتامعيا/  التالميذ إعداد -2 ً ً. 

ل إكسابهم مجموعة من املهارات املناسبة الطالب للحياة العملية، وذلك من خال/ تأهيل التالميذ  -3

 . مهنة معينةأوواملطلوبة ملامرسة حرفة معينة 

 :تعريف الرتبية

ً تحصيل املعرفة، ومل تعد املعرفة هدفا يف - كام يشري خالد محمد الزواوي -مل يعد هدف الرتبية 

ة وتوظيفهــا صـلىاألواسية حد ذاتها، بل األهم من تحصيلها، هو القدرة عىل الوصول إىل مصادرها األس

يف حـل املشكالت، لقد أصبحت القـدرة عـىل حـل األسـئلة يف هـذا العـامل املتغـري الزاخـر بـاالحتامالت 

واإلبدال تفوق أهمية القـدرة عـىل اإلجابـة عنهـا، والبـد أن تسـعى تربيـة الغـد إلكسـاب الفـرد أقىص 

اسـع، التنقـل الجغـرايف لتغـري أمـاكن العمـل درجات املرونة، ورسعة التفكري وقابلية التنقـل مبعنـاه الو

واملعيشة، والتنقل االجتامعي تحت فعل الحراك االجتامعي املتوقع والتنقـل الفكـري كنتيجـة النفجـار 

 .املعرفة ورسعة تغري املفاهيم
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ومل تعد وظيفة التعلـيم مقصـورة عـىل تلبيـة االحتياجـات االجتمــاعية واملطالـب الفرديـة، بـل 

النواحي الوجدانية واألخالقية، وإكساب اإلنسان القدرة عىل تحقيق ذاته، وأن يحيا حيـاة تجـاوزتها إىل 

 وقبـول ،ًأكرث ثراء وعمقا، والبد للرتبية الجديدة، أن تتصدى للروح السلبية بتنمية عادة التفكري اإليجايب

فـال وجـود يف املخاطرة وتعميق مفهـوم املشـاركة، والتصـدي للسـلطة بأنواعهـا دون إشـاعة الفـوىض، 

مجتمع املعلومات للقبول باملسلامت، واالقتناع السلبي الذي هو نـوع مـن الجـرب، إنـه عرص التجريـب 

وقبول القضايا الخالفية، والتعلم من خالل التجربة والخطأ، والتعامل مع املحتمل واملجهول، واالحتفـاء 

 .بالغموض واستئناس التعقد وعدم االستسالم لوهم البساطة الظاهرة

 :املدرسة

 

 

ًام يف تربيـة أبنائنـا، فاملدرسـة ليسـت مكانـا إلكسـاب التالميـذ املعرفـة مهـًتلعب املدرسـة دورا  ً

واملعلومات فقط، بل هي مكان لصقل شخصية التلميذ وتزويده بالخربات الحياتية املختلفة، وتزويـده 

ملدرسة قـادرة عـىل أداء دورهـا بالقدرات الخاصة ملواجهة الحياة ومشاكلها بشكل إيجايب، وليك تكون ا

ًيجب أن تكون أوالً مكانا محببا للطالب والتالميذ ال مكانا ينتظر التلميذ كل فرصة لالبتعاد عنها ً ً. 
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وميكن للمدرسة من خالل املالحظات املستمرة للطالب رصد أي تغري يف سـلوكه، وبالتـايل اتخـاذ 

ومـن . م املشـكلةق السـلوك يف أولـه قبـل أن تتفـاالوسائل واإلجـراءات الرتبويـة الالزمـة لتعـديل هـذا

اإلجراءات والوسائل، األنشطة الرياضية واالجتامعية والثقافية املختلفة، وحصص التوجيه الجمعي التي 

 املدرس الرائد، واالتصـال املبـارش والرسيـع أويقوم بها األخصائيون االجتامعيون، ونظام ريادة الفصول 

واملدرسة مؤسسة تعليميـة . تعديل سلوك الطالب الجانح قبل تفاقم األمورباألرسة لوضع خطة شاملة ل

 .نظامية أقامها املجتمع لتعليم التالميذ والطالب

 منظامت املجتمع الرئيسية التي تقدم الخـدمات التعليميـة التـي يتوقعهـا إحدىأي أن املدرسة 

 أهميـة :هـا منهـا عـىل سـبيل املثـالويتوفر يف املدرسة مجموعة من الخصائص املميزة ل. املجتمع منها

العملية التعليمية التي تقدمها املدرسة، والتي تساهم يف إحداث التغيري املطلـوب يف املجتمـع، انتشـار 

 أو بدويـة أو ريفيـة أواملدارس يف جميع الدول واملجتمعـات ويف كافـة املنـاطق سـواء كانـت حرضيـة 

 ... ساحلية

 ورشائـح وأبنـاء املجتمـع، فـالتعليم هـو أحـد الحقـوق ويستفيد من خدمات املدرسة كل فئـات

 املتخلفة يقـدم هـذا أو النامية أوالرئيسية لكل إنسان، ويف الغالبية العظمى من الدول سواء املتقدمة 

 . عنرصيةأو تفرقة أوًالحق مجانا لجميع أفراد املجتمع دون متييز 

 :املدرسة ونظرية األنساق االجتامعية

ميكن اعتبارهـا نسـق  Social System Theory يف ضوء نظرية األنساق االجتامعيةاملدرسة املعارصة 

 Systemهذا وميكـن تعريـف مصـطلح النسـق .  يعمل يف ضوء النسق الكىل للمجتمعSubsystemفرعي 

ومـن .  أهـداف يسـعى لتحقيقهـاأوًبأنه كل مكون من مجموعة من األجزاء املتفاعلة معا، لـه هـدف 

 :وظائف أي نسق نذكر

 .تحقيق األهداف -1

 .تحقيق التوافق الداخيل -2

  .تحقيق التكيف مع البيئة الخارجية -3

 .تحقيق االستمرار -4
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 . Structure وبناء Functionواملدرسة كنسق فرعى له وظيفة 

 :فوظيفة املدرسة ميكن تحديدها يف

    .الوظيفة التعليمية -1

 .الوظيفة الرتبوية -2

 .الوظيفة االجتامعية -3

 :تحديده يفبناء املدرسة ميكن 

 .الهيكل التنظيمي للمدرسة -1

 .مجموعة األدوار املتوقعة من العاملني يف املدرسة -2

 .التفاعل املتبادل بني هذه األدوار -3

واملدرسة كنسق فرعى من أنساق املجتمع يتساند مـع األنسـاق األخـرى لحفـظ كيـان املجتمـع  

ة أن تتعـاون األرسة مـع املدرسـة،  أهميـ:ومن أمثلة هذا التسـاند عـىل سـبيل املثـال. وتحقيق أهدافه

كـذلك فـإن مخرجـات األرسة هـي ... واملدرسة تتعاون مع األرسة، واملدرسة تسـاهم يف تنميـة املجتمـع

 . مدخالت لسوق العملأو ومخرجات املدرسة هي إما مدخالت للجامعة ،مدخالت املدرسة

 :وظائف املدرسة

 : املؤسسات التعليميةإحدىاملدرسة  - 1

 املؤسسات التعليمية املسئولة عـن تـدريس العلـم إىل الطـالب وتزويـدهم إحدىعترب املدرسة ت

 ملامرسـة العمـل يف املجتمـع بنـاء أوباملعارف املختلفة إلعدادهم لالنتقال إىل املرحلة التعليمية األعىل 

 .عىل أساس علمي

 : املؤسسات الرتبويةإحدىاملدرسة   -2

لة عن تربية الطالب وتحسني قدراته وإعـداده ألن يكـون  املؤسسات املسئوإحدىاملدرسة تعترب 

ًمواطنا صالحا ومنتجا ً ً. 
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 تربية وتعليم، وكام نالحظ فإن الرتبية تسبق التعلـيم، وأكـاد أزعـم :إن وظيفة املدرسة مزدوجة

ًإنـك إذا أحسـنت تنشـئة الطالـب خلقيـا، . أن الرتبية الصحيحة هي املدخل السليم إىل التعلـيم الجيـد

جح أنه سيكون أكرث إقباال عىل التعلم وأكرث قدرة عليه فالرتبية الخلقية مطلوبة لـذاتها، ومطلوبـة فاألر

 .كوسيلة لتحقيق التعلم األفضل

 : مؤسسات التنشئة االجتامعيةإحدىاملدرسة   -3

 املؤسسات املسئولة عن التنشئة االجتامعية ألنهـا تحـاول إكسـاب الطالـب إحدىاملدرسة تعترب 

 وإكسابه أيضا الخصائص االجتامعيـة التـي ، وتعريفه القيم واألخالقيات، وتعليمه الدين،ملجتمعثقافة ا

متكنه من العيش والعمل واإلنتـاج مـع اآلخـرين والتوافـق معهـم ومـع املجتمـع املحـيط، ومـن هـذه 

 :الخصائص االجتامعية نذكر

 .االتصال املتبادل مع اآلخرين -1

 .التعاون -2

 .العمل الجامعي والفريقي -3

 التعاون -4

   .الوالء واالنتامء -5

 .تحمل املسئولية -6

 منـو :كذلك املدرسة تساهم يف زيادة وتحسني معدالت النمو لدى الطالب، سواء كان هذا النمـو

 .جسمي ومنو عقيل ومنو نفيس ومنو اجتامعي

 :الوظيفة االجتامعية للمدرسة

 تعلـيم أبنائنـا العلـم إىل تهـدف ،املدرسة يف األصل مؤسسـة تعليميـة ملرحلـة مـا قبـل الجامعـة

 أي أن أسـاس املدرسـة العمليـة . من خالل مدرسون يقومون بالتدريس لهم يف فصول دراسية،واملعرفة

 مـنهج ، املـدرس، الطالـبأو التلميـذ ، أهـداف تعليميـة:التعليمية والتي لها عنارص وأطراف نذكر منها

 ...،ييم ووسائل للتقأدوات ، وسائل تعليمية، أنشطة مدرسية،درايس
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 أصـبح لهـا وظـائف أخـري بجـوار الوظيفـة Modern School املعـارصة أو أن املدرسة الحديثة إال

 والوظيفة Disciplinary Function الوظيفة الرتبوية :من هذه الوظائف. Educational Function التعليمية

  . Social Function والوظيفة االجتامعيةProduction Functionاإلنتاجية 

 إكسـابهم : الطالب الرتبية السليمة وذلك من حيثأوتتمثل الوظيفة الرتبوية يف تربية التالميذ و

 ...االتجاهات السليمة وتعويدهم عيل السلوكيات اإليجابية واإللتزام بقيم وأخالقيات املجتمع املناسبة

تصـبح املدرسـة كيـان  حتـى ،وتتمثل الوظيفة اإلنتاجية يف تنمية املوارد املالية واملادية للمدرسة

 وممكـن أن تنـتج بعـض ،ُ فاملدرسة ميكن أن تصنع األثاث املدريس وصيانته.منتج وليس مستهلك فقط

وبيـع هـذه السـلع ..) . السندوتشات واملربات واملخلل والفطائر واملفارش واألثاث املنـزيل:مثل(السلع 

 ... الطالب وألرسهم وللبيئة املحيطةأوللتالميذ 

 :فة االجتامعية للمدرسة يفوتتمثل الوظي

 وعـيل رأسـه  وبينهم وفريق العمل باملدرسـة،تحسني العالقات االجتامعية داخل املدرسة بني التالميذ -1

 ... وبني أعضاء فريق العمل يف املدرسة، وبني املدرسني،املدرسني

ختـلـف  وـبـني املدرـسـة وم، الـطـالبأوتحـسـني العالـقـات االجتامعـيـة ـبـني املدرـسـة وأرس التالمـيـذ  -2

  .واملوارد فيام بينهام  مبا يحقق تبادل املنافع،املؤسسات القامئة يف البيئة املحيطة بها

توفري مناخ اجتامعي صحي يف املدرسة تسـوده العالقـات الوديـة واأللفـة والحـب والتقـدير بـني  -3

 . الطالب وأرسهمأوالهيئة التعليمية والتالميذ 

 . طالب املدرسةأوتالميذ تكوين العادات االجتامعية السليمة لدي  -4

 Loyalty وـحـب اـلـوالء ،الحقيقـيـة Citizenship الـطـالب ـعـىل معـنـى املواطـنـةأوـتـدريب التالمـيـذ  -5

 .واالنتامء املدريس واملجتمعي
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 وغـرس مبـدأ العدالـة االجتامعيـة Dutyوالواجـب  Right الطالب معني الحق أوتعريف التالميذ  -6

Social Justice والدميقراطية Democracy والحرية Freedomيف الوسط املدريس . 

الطالبية ليعرب الطالب عن أنفسهم وعن آرائهم من خـالل  تنمية التفاعالت االجتامعية والعالقات -7

 . Out classroom Activities ما يطلق عليها أحيانا باألنشطة الطالبية الالصفية أواملدرسية  األنشطة

 الطالب قيم واتجاهات وسلوكيات إيجابية أوالتالميذ أيضا من خالل هذه األنشطة ميكن إكساب  -8

 التعاون والعمل الجامعي والعمل الفريقي والقيـادة وتحمـل املسـؤولية واملنافسـة : منها،عديدة

 كام يتدرب ،واالنتامء للمدرسة الحرة والوعي الوطني واملحافظة عىل املصلحة العامة واملال العام

 .. .درسيةعىل احرتام النظم والقوانني امل

  :املدرسة الذكية

 

 

 هي املدرسة التي تستخدم التقنيـات الحديثـة Smart Schoolيقصد باملدرسة الذكية 

يف االتصال وتكنولوجيا املعلومـات والوسـائط املتعـددة يف العمليـة التعليميـة والعمليـة 

 سـة وتحسـني اإلدارية باملدرسة، مبا يساهم يف تطوير العمليـة التعليميـة واإلداريـة باملدر

 



 29التعليم واملدرسـة 
 

 

 الطـالب بهـا /كذلك هي املدرسة ذات األبنيـة التعليميـة الذكيـة واملالمئـة الحتياجـات التالميـذ. مستواها

وللمعاقني منهم، والتي تستفيد من املساحات بشكل رشيد ومتناسب ومالئـم للبيئـة املحيطـة واملنـاخ 

 .... كئيبة املنظرأوة وشاذة السائد فيها تتسم باإلبداع واالبتكار وليست أبنية تقليدية منطي

 :املدرسة املنتجة

 املدرسة كوحدة إنتاجية من خالل سياسة وزارة الرتبيـة والتعلـيم أوظهر مفهوم املدرسة املنتجة 

يف تشجيع الطالب عىل االشرتاك يف أعامل إنتاجية التي تعـود علـيهم وعـىل األرسة واملجتمـع بالفائـدة، 

 :وتستهدف املدرسة املنتجة ما ييل.  يف نفوس التالميذكذلك خلق شخصية املستثمر الصغري

 .خلق جيل مبدع ومبتكر -1

 .حبإكساب الطالب مهارات عمل مرشوع مدر للر -2

 .تنمية املهارات العلمية والعملية للطالب -3

 .االستفادة من الطاقات املادية والبرشية للمدرسة -4

 .تسليح الطالب بالقدرات والخربات العلمية -5

 .ة بني املدرسة وسوق العملالقضاء عىل الفجو -6

 .إعطاء أبنائنا الثقة يف مهارات املبادرة واالعتامد عىل الذات -7

 .معالجة مشكالت عاملة األطفال والترسب الدرايس -8

 .إكساب الطالب قيم التخطيط والدقة واألمانة واالحرتام -9

 .تنمي مهارات التفكري وحل املشكالت بطريقة واقعية -10

 :)ملدرسة الخرضاءا(املدرسة الصديقة للبيئة 

 املدرـســة الـصــديقة للبيـئــة أو املدرـســة اـلــخرضاء عليـهــا أن تـحــافظ ـعــىل البيـئــة الداخلـيــة 

 ـمـــن التـلـــوث مبختـلـــف أنواـعـــه) املجتـمـــع املـحـــىل(والبيـئـــة الخارجـيـــة ) داـخـــل املدرـســـة(

 م وبـنيطالبهـا وأوليـاء أمـوره/ فعليها عىل سبيل املثال أن تنرش الوعي البيئي بني تالميـذها.  وأشكاله
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: سكان املجتمع املحىل املحيط، وذلك بواسطة قيامها بالعديد من األنشطة وبرامج البيئة املختلفة مثـل

ندوات التوعية واملسابقات وامللصقات وعرض األفالم والقيام مبرشوعات خدمة البيئة املدرسية وخدمة 

 . البيئة الخارجية

 

 

 والتعامل الصحيح والسـليم ،ل بنظافة وتشجري املدرسة تقوم عىل سبيل املثاأنعىل املدرسة أيضا 

 . واملساهمة يف نظافة وتشجري املجتمع املحىل املحيط،ملخلفات املدرسة

ًعىل املدرسة أن تكون منوذجا يحتذي به من قبل املجتمع املحىل املحـيط يف موضـوع املحافظـة 

ا، بل وإعادة تـدوير هـذه املخلفـات، مبـا عىل البيئة والتعامل السليم واآلمن مع املخلفات الناتجة عنه

 .ًيساهم يف االستفادة منها، ال أن تكون مصدرا من مصادر تلوث البيئة

 : مؤسسات التنمية يف املجتمعإحدىاملدرسة 

 تعـد الطـالب ألن :املدرسة ميكن أن تشارك يف إحداث التنمية يف املجتمع، فهي عىل سبيل املثـال

ـوا أـشـخاص منتـجـني وتـعـدهم  ـادية يف يكوـن ـة واالقتـص ـة االجتامعـي ـات التنمـي ـاركوا يف مرشوـع ألن يـش

 .. .املجتمع
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 ومركز لشـغل أوقـات ، ومكتبة عامة، ونادي صيفي،وميكن للمدرسة أن تكون مركز إشعاع للبيئة

 وميكن لهـا أن تـنظم املرشوعـات لنظافـة البيئـة املحيطـة وحمـالت ، وتوفري فصول ملحو األمية،الفراغ

 .ألولياء أمور التالميذ والطالب ولسكان املجتمع... ة وصحيةتوعية اجتامعي

وللمدرسة يف ضوء هذا التوجه أن تكون بيئة تربوية تجـذب إليهـا الطـالب بـدالً مـن أن تبتعـد 

عنها، وكذلك البحث عن أساليب جديـدة ميكـن خاللهـا مواجهـة مشـكالت ترسب الطـالب يف التعلـيم 

ملية وخلق آلية جديدة ملستقبل التعليم من خالل توفري فرص وعالج مشكالت عاملة األطفال بطرق ع

حقيقية لتعويد الطالب عىل أدوارهم املستقبلية وتحقيق رشاكه فعالة وحقيقية بني املدرسة ومجتمعها 

املحىل من خالل استثامر ما لدى املدرسة من موارد مادية وإمكانات برشيـة لتقـديم خـدمات حقيقـة 

 .ارد املجتمع وإمكاناته يف تعليم الطالب وتحقيق أهدافهم املستقبليةللمجتمع واإلفادة من مو

 

 



 

 

 

 



 

  
 

 

  

 الفصل الثاين

 التنظيامت املدرسية الداخلية والخارجية 

 

 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

 التنظيامت املدرسية الداخلية 

  املدرسةإدارةمجلس  

 مجالس األمناء واآلباء واملعلمني 

  الطالبية االتحادات 

  التنظيامت املدرسية الخارجية:ثانيا  

 مكاتب الخدمة االجتامعية املدرسية 

 االتحاد العام للكشافة واملرشدات 

 جمعيات رعاية الطالب 

 مراكز الخدمة العامة 

 وحدات الصحة املدرسية 

 مستشفيات الطلبة 
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 الفصل الثاين

 التنظيامت املدرسية 

 الداخلية والخارجية

 مقدمــة

 بهـدف  خارجيـةأوُلقد أنـشئت مجموعة متعددة ومتنوعة من التنظيامت املدرسية سـواء داخليـة 

 الوظيفـة التعليميـة والرتبويـة : هـذه الوظـائف هـي.تدعيم املدرسة عيل أداء وظائفها املطلوبة منهـا

 تحقيـق أهـدافها  يف مساعدة املدرسة عـيلًمهام وهذه التنظيامت تلعب دورا .واإلنتاجية واالجتامعية

 أهـداف : مـن هـذه األهـداف. وهذه التنظيامت املدرسية لها أهداف متنوعة تريد تحقيقهـا.ورسالتها

 .. . نفسيةأو صحية أو طالبية أو اجتامعية أوإدارية 

 وخارجيـة أي ، داخليـة أي داخـل أسـوار املدرسـة:وميكن تحديد نوعني من التنظيامت املدرسية

 ونؤكد هنا عـيل أن .التنظيامتالفصل الحايل سوف يلقي بعض الضوء عيل هذه  و.خارج أسوار املدرسة

 ويتعـاون ، الخارجيـةأو سـواء الداخليـة  االجتامعي املدريس يعمل مع جميع هـذه التنظـيامتاألخصايئ

 ويـتـويل جمـيـع املـسـئوليات املطلوـبـة مـنـه ـمـن قـبـل ـهـذه ، ويـسـاعدها ـعـيل تحقـيـق أـهـدافها،معـهـا

 .. .التنظيامت
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 : التنظيامت املدرسية الداخلية:أوال

 ومجـالس ، املدرسـةإدارة مجلـس : هي،ميكن تحديد ثالثة تنظيامت مدرسية داخلية يف أي مدرسة

 : واآليت فكرة موجزة عن هذه التنظيامت. واالتحادات الطالبية، واملعلمنيواآلباءاألمناء 

 : املدرسةإدارةمجلس 

 :تشكيل املجلس

م الصـادر مـن وزارة الرتبيـة والتعلـيم يكـون تشـكيل 1978 لسنة 61 رقم الوزاريًبناء عىل القرار 

 :ييل املدرسة كام إدارةمجلس 

 ًمدير املدرسة رئيسـا -1

  وكالء املدرسة أعضاء -2

  أمني املجلساألخصائينيأقدم /  األول االجتامعي األخصايئ -3

 أقدم املدرسون األوائل لكل مادة أعضاء -4

 أقدم اإلداريون باملدرسة أعضاء -5
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 : املدرسةإدارةاجتامعات مجلس 

ً املدرسة اجتامعا دوريا كل شـهر عـىل األقـلإدارةعقد مجلس ي  االجتامعـي األخصـايئويحـتفظ  ،ً

عـىل أن يقـوم برتقـيم وخـتم صـفحات  ، بالسجالت وامللفات املنظمة لعمل املجلس)أمني رس املجلس(

 .السجل بخـاتم املدرسة

 : املدرسةإدارةاختصاصات مجلس 

 . تخضع لها املدرسةالتي التنفيذية وكافة القوانني والقرارات هذ القانون وقراراتتنفي -1

 .للتعليم  ضوء املعايري القوميةيف تعدها الوزارة التي مرشوع الالئحة الداخلية طبقا للنامذج إعداد -2

 . الالئحة الداخليةيفااللتزام مبا يرد  -3

 الجديدة مبا ال يرض بسـري العمـل اإلنشاءاتت  ودراسة مرشوعااملبايناقرتاح ما يلزم بشان صيانة  -4

 .املدريس

 . تعليمية وصيانتهاوأدوات أثاثدراسة تزويد املدرسة مبا يلزمها من  -5

 . ضوء نتائج امتحانات النقل والشهاداتيف الطالب إعدادتحديد  -6

يـل  قبـول طلبـات التحويف ضوء القرارات الوزارية املنظمة لذلك والبـت يف قبول الطالب يفالبت  -7

 . املقررة والكثافةاملبادئعىل 

 . توزيع الطالب عىل مبنى املدرسة والفصول وشعب التخصصةاسيسدراسة  -8

 .االمتحاناتدراسة وتحليل نتائج  -9

 .تهم ومتابعتهميوضع النظم الكفيلة بالكشف عن املهارات واملتفوقني بني الطالب ورعا -10

 . ضوء القرارات الوزاريةيف اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية الطالب صحيا واجتامعيا -11

 . شتى املجاالتيف املدريسمتابعة النشاط  -12

 .وضع القواعد الخاصة بتنظيم سلوك الطالب -13

 . ظل املعايري القومية للتعليميفوضع رؤية ورسالة املدرسة  -14

 . حدود النسبة املقررةيف من مرصوفات التعليم اإلعفاءبحث طلبات  -15
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 .األوائل املدرسني أو الوكالء أو النظار أوسة دراسة التقارير الدورية ملدير املدر -16

 .تنظيم مجموعات التقوية طبقا للقرارات الوزارية واللوائح املنظمة -17

 .دراسة احتياجات املدرسة من العاملني الالزمني للمدرسة -18

 لألحكـام خدمتهم وفقا إنهاء أو ندبهم أو إعارتهم طلب أواقرتاح تعني العاملني الالزمني للمدرسة  -19

 .ظمة لذلك مع مراعاة النسب املقررة للعاملنياملن

 واقـرتاح الئحـة  والحـوافزواملكافآت العاملني ومكافآتهم واقرتاح منحهم العالوات أجوراقرتاح تحديد  -20

  .الجزاءات مبا ال يتعارض مع قانون العاملني املدنني بالدولة

 : واملعلمنيواآلباءمجالس األمناء 

 يسـتهدف والـذي ،ني هو أحد التنظيامت االجتامعية داخل املدرسة واملعلمواآلباءمجلس األمناء 

الطـالب /  رعايـة التالميـذ يف تحقيق الرتابط بني املدرسة واملجتمع املحىل من أجل زيـادة فاعليتهـا إىل

 الـوزاري ويتم العمل بهذا املجلس مبوجب القـرار . تنمية املجتمع املحىليفتربويا واجتامعيا واملشاركة 

 .الصادر من وزارة الرتبية والتعليم 3/9/2009 يف الصادر 220رقم 

 : واملعلمنيواآلباءفلسفة مجلس األمناء 

 : واملعلمني عىل عدد من القـيم والحـقائق التاليةواآلباءوتقوم فلسفة مجلس األمناء 

إشـباع  تحقيق التنشئة االجتامعية للنشء ويفأهمية تكامل األدوار بني األرسة واملدرسة واملجتمع  -1

 للطالب /  للتالميذ واالجتامعية النفسيةالحاجات 

أن التعاون بني املدرسة واملجتمع املحىل أحد أساسـيات النهـوض بـاملجتمع لـذا يجـب أن يكـون  -2

 .حيويا وفعاال

 . أداء رسالتها عىل الوجه األكمليفاملشاركة والالمركزية االيجابية أساس نجاح املدرسة  -3

 تطوير املدرسـة يف االنخراط يف الصادقة والجادة الرغبةضاء املجلس  حيث يكون لدي أع،التطوع -4

  .والعملية التعليمية بقصد خدمة اآلخرين واملجتمع بدون مقابل
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 : واملعلمنيواآلباءأهداف مجالس األمناء 

 واملعلمني وأعضاء املجتمع املدين يف جو يسوده االحرتام اآلباءتوثيق الصالت والتعاون املشرتك بني  -1

 .ملتبادل من أجل دعم العملية التعليمية ورعاية األبناءا

العمل عىل تأصيل الدميقراطية يف نفوس الطالب وإكسابهم املعلومات واملعارف والقيم األخالقيـة  -2

 .واالتجاهات السليمة التي تساعد عىل تعميق روح االنتامء للمجتمع والوطن

 . وصنع واتخاذ القرارتحقيق الالمركزية يف اإلدارة والتقويم واملتابعة -3

تشجيع الجهود الذاتية والتطوعيـة ألعضـاء املجتمـع املـدين لتوسـيع قاعـدة املشـاركة مجتمعيـة  -4

 .والتعاون يف دعم العملية التعليمية

تعبئة جهود املجتمع املحىل من أجل توفري الرعاية املتكاملة للطالب بصفة عامة ورعايـة الفئـات  -5

 . بصفة خاصة) موهوبني- فائقني -معاقني (الخاصة منهم 

إبداء الرأي بني املدرسة وأعضاء املجتمع املدين حول أساليب االرتقاء بالعلمية التعليمية والتغلب  -6

 .عىل املشكالت واملعوقات التي تعرتضها

تقرير أوجه الرصف واملتابعة عـىل ميزانيـة املجلـس وعـىل املـوارد الذاتيـة للمؤسسـة التعليميـة  -7

 .عم العملية التعليمية والرتبوية ويحقق الرعاية املتكاملة ألبنائنا الطالبوالترصف فيها مبا يد

تعظيم دور املدرسة يف خدمة البيئة واملجتمع املحىل والعمل عىل التغلب عىل مشاكلها وتحقيـق  -8

 .طموحاتها

 : واملعلمنيواآلباءآلية تشكيل مجلس األمناء 

 :من خمسة عرش عضواً عىل النحو التايل واملعلمني للمدرسة واآلباءُيشكل مجلس األمناء 

خمسة أعضاء ميثلون أولياء أمور التالميذ من غري املعلمني والعاملني باملدرسة يـتم انتخـابهم  

 .عن طريق الجمعية العمومية

 مـن أوخمسة أعضاء من الشخصيات العامة املهتمـة بـالتعليم يختـارهم املحـافظ املخـتص  

 .يفوضه
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نتخبهم املعلمون يف اجتامع الجمعية العموميـة ممـن لـيس لهـم ثالثة من معلمي املدرسة ي 

 .أبناء باملدرسة

ًمديرا تنفيذيا للمجلس(ناظر املدرسة / مدير   ً(. 

 . االجتامعي عىل أن يتوىل أعامل أمانة رس املجلساألخصايئ 

 .ويتم انتخاب رئيس املجلس ونائبه من بني أعضاء املجلس عدا مدير املدرسة واملعلمني بها

 واملعلمـني عـىل مسـتوى املـدارس يف موعـد واآلبـاءويجب االنتهاء من تشكيل مجـالس األمنـاء  

 .غايته نهاية األسبوع السابع من بدء العام الدرايس

  : واملعلمنيواآلباء االجتامعي كأمني رس مجلس األمناء األخصايئدور 

 - رقـم التليفـون -نشـأتها  -اسم املدرسة (عن املدرسة تتضمن اآليت   كتيب صغريأوعمل مطوية  -1

 - أهم الشخصيات التي تخرجت من املدرسـة - أسامء أعضاء هيئة التدريس -اسم مدير املدرسة 

 أهم االحتياجات التي - واملعلمني واآلباء قرار مجلس األمناء -..) . أوائل الطلبة-إنجازات املدرسة 

اء األمور واملشاركني يف ورش العمل التي ويتم توزيع هذه املطوية عىل أولي.. .تحتاج إليها املدرسة

 . واملعلمنيواآلباءسيتم عملها قبل بداية العام الدرايس لتفعيل دور مجلس األمناء 

عقد ورش عمل حول معايري املشاركة املجتمعية ملدة أسـبوع بهـدف تحديـد املفـاهيم واملعـايري  -2

 مبجـال املشـاركة املجتمعيـة، مـن املهتمـني الالزمة لنجاح املشاركة املجتمعية، يحرضها عدد مـن

أولياء األمور والقيادات الشعبية ورجال األعامل واملهتمني بالعمـل الـوطني، ويسـتمر عقـد هـذه 

 العمليـة إدارة الذي تلعبه الجمعيات األهلية واملشـاركة املجتمعيـة يف املهمالورش لتفعيل الدور 

  .التعليمية

. لس املشكل يف حني تشكيل مجلس جديد ورش العمل أعضاء املجإعداد يف االشرتاك -3

وتكون ورش العمل يف خالل شـهر قبـل بـدء العـام الـدرايس الجديـد وقبـل انعقـاد 

 الجمعية العمومية ويـتم دعـوة مـدير عـام اإلدارة حتـى يتسـنى لـه التعـرف عـىل 
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رجال األعامل واملهتمني بالعملية التعليمية لرتشيح خمسة أعضاء لتشـكيل املجلـس حسـب نـص 

 . 334لقرار الوزاري رقم ا

 واملعلمني ويتحدث فيها رئيس املجلـس واملـدير واآلباءالقيام بدراسة تقيمية ألداء مجلس األمناء  -4

التنفيذي للتعرف عىل املعوقات والصعوبات وجوانب القـوة والضـعف ووضـع الحلـول املناسـبة 

  .لزيادة تفعيل املجلس

 واقـرتاح كيفيـة زيادتهـا ،سـتوى التعلـيمرصد مسـاهامت القطـاع الخـاص مـن أجـل النهـوض مب -5

 .واستمرارها وتشجيعها

  . وتشكيل املجلسوالتعريف باختصاصات وأهداف وأدوار ومسئوليات) 334(رشح القرار الوزاري رقم  -6

 .ودورها يف تفعيل املجلس عرض ومناقشة لجان املجلس واختصاصات كل لجنة -7

املدرسة وأولياء األمور واملهتمـني بالعمليـة وضع خطط عالج مشكالت الطالب ومتابعتها من قبل  -8

 . التعليمية

 .عرض وتقديم دراسة عن واقع األنشطة الرتبوية باملدارس -9

توظيف األنشطة الرتبوية الصفية والالصفية يف خدمـة العمليـة التعليميـة للنهـوض باملسـتويات  -10

 .للطالب التحصيلية

 .اجتامعياتوضيح دور مؤسسات املجتمع املحيل يف تنشئة الطالب  -11

 .تنظيم يوم مفتوح بهدف تنمية العالقة بني البيت واملدرسة -12

 واملعلمني عىل مسـتوى املدرسـة ومـا أحدثتـه مـن تطـوير واآلباءتوضيح إنجازات مجلس األمناء  -13

 .تربوي واجتامعي

 . اقرتاحات ملناقشتها يف اجتامع الجمعية العمومية لآلباءأوالتنويه بأهمية تلقي أي موضوعات  -14

نهاية أخر أيام ورش العمل يشكر مدير املدرسة األعضاء وينوه عن موعد اجـتامع ويف  -15

 الجمعـيـة العمومـيـة للمعلـمـني والجمعـيـة العمومـيـة لآلـبـاء أنـهـا ـسـتكون يف غـضـون 

 



 42 الفصل الثاين 
 

 

األسبوع السادس من بداية العام الدرايس وأنه سوف يتم إعالم أولياء األمور مبوعد االجـتامع عـن 

 النتخاب خمسة مـن أوليـاء اآلباءاجتامع الجمعية العمومية لجميع طريق إرسال دعوات حضور 

 .  باملجلس ويكون محددا بها اليوم واملكاناآلباءاألمور ميثلون 

 اقرتاحـات قـام باقرتاحهـا السـادة الحـارضين ملناقشـتها يف اجـتامع أوويتم تلقي أي موضـوعات  -16

  .الجمعية العمومية لآلباء

 دعـوات حضـور اجـتامع الجمعيـة العموميـة إعدادرايس الجديد يتم بعد ذلك يف بداية العام الد -17

 الحسـاب - موعد ومكـان االجـتامع - امليزانية العمومية -التقرير السنوي (لآلباء ويرفق بالدعوة 

 ويتم إرسال الدعوات عن طريق الربيد أويتم تسليمها للطـالب ويقـوم . جدول األعامل-الختامي 

 . الطالب عىل االستالم االجتامعي بتوقيعاألخصايئ

يتم عقد اجتامع الجمعية العمومية للمعلمني بدعوة من مدير املدرسة وتحت رئاسته وأمـني رس  -18

  .من املعلمني مام ليس لهم أبناء وال زوجة) 3( االجتامعي ويتم انتخاب األخصايئاملجلس 

 .مية لآلباء االجتامعي بإعداد املكان املناسب الجتامع الجمعية العمواألخصايئيقوم  -19

 الوظيفـة -االسم ( االجتامعي بإعداد كشوف لتوقيع الحارضين وتتضمن الكشوف األخصايئيقوم  -20

 . ) التوقيع– درجة القرابة - نائب عن -

 يتم استقبال السادة الحضور والرتحيب بهم وتوجيههم ملكان االجتامع  -21

ضور برئاسة السيد مدير املدرسـة يبدأ اجتامع الجمعية العمومية لآلباء بعد الرتحيب بالسادة الح -22

من عدد أعضاء الجمعية العمومية عىل األقل وإذا مل تكتمـل النسـبة يؤجـل  %50يف حالة حضور 

عىل األقل من عـدد األعضـاء % 25االجتامع ساعة ويكون االجتامع بعدها صحيح إذا حرضه نسبة 

 بنـاء عـىل اآلبـاءلتعليمية ممثيل يعني مدير املديرية ا% 25أما يف حالة عدم اكتامل األعضاء نسبة 

 .)334رقم (من نص القرار الوزاري ) 5(ترشيح مدير اإلدارة وذلك حسب نص املادة 
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يف حالة اكتامل النصاب يرأس مدير املدرسة اجتامع الجمعية العمومية لآلبـاء وأمـني رس املجلـس  -23

  :ويتم مناقشة جدول األعامل ويتم فيه اآليت االجتامعي األخصايئ

 .تم التصديق عىل محرض اجتامع الجمعية العمومية السابقي 

  .يتم مناقشة تقرير عن أعامل املجلس خالل العام املايض 

 .يتم مناقشة تقرير املراقب املايل عن العام املايض 

 .يتم مناقشة واعتامد الحساب الختامي للمجلس عن السنة املالية املنتهية 

 .قات االنتخاب عىل السادة الحضور االجتامعي بتوزيع بطااألخصايئيقوم  

 .يقوم بعد ذلك كل عضو مرشح بتعريف نفسه ورشح برنامجه وما سيقدمه للمجلس 

 . واملعلمنيواآلباء ملمثليهم يف مجلس األمناء اآلباءتتم بعد ذلك عملية انتخاب  

 مـن  االجتامعي اثنـنياألخصايئبعد إجراء عملية االنتخاب يتم تجميع البطاقات ويفرزها مع  

  .األعضاء الذين مل يتم ترشيحهم

تتم بعد ذلك إعالن النتيجة وتهنئة من فاز بعضوية املجلس ويتم كتابة إقرار عىل كـل عضـو  

 . واملعلمنيواآلباءلألمناء آخر بأنه ليس عضوا يف مجلس 

 اقرتاـحـات وـصـلت للمجـلـس قـبـل موـعـد اـجـتامع الجمعـيـة أوـيـتم مناقـشـة أي موـضـوعات  

  . االجتامعي يف آخر أيام ورش العملاألخصايئ التي تلقاها أو عىل األقل العمومية بأسبوعني

 :االتحادات الطالبية عىل مستوى املدارس

االتحادات الطالبية هي من وسائل الدميقراطية التي ميكن من خاللها اكتشاف القيادات الطالبية 

ة مبامرسـة الحكـم الـذايت واملشـاركة والعمل عىل صقلها وتنميتها وإكسابها الخربات واملهـارات املتعلقـ

 .والشورى والخدمة العامة

 :أهداف االتحادات الطالبية

 :هناك أهداف عديدة لالتحادات الطالبية نذكر منها

 .تعويد الطالب عىل نظام الحكم الذايت وتحمل املسئوليات واملساهمة يف الخدمة العامة -1
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 .يق الصالت بني الطالبتدعيم العالقات وإذكاء روح األخوة والتعاون وتوث -2

 .مامرسة الحياة الدميقراطية وتدريب الطالب عليها من خالل املامرسة الفعلية -3

 .اكتشاف القيادات الطالبية وتنميتها وصقلها -4

 .تنمية الصالت بني الطالب واملعلمني -5

 .توثيق الصالت بني املدرسة واملدارس األخرى -6

 .ربط املدرسة باملجتمع املحىل واملجتمع العام -7

 .إشباع الحاجات ومواجهة املشكالت داخل املدرسة -8

 .القيام مبرشوعات الخدمة العامة لخدمة املدرسة واملجتمع املحيط بها -9

 .املساهمة يف تحقيق الوظيفة االجتامعية للمدرسة -10

 :تشكيل االتحادات الطالبية

ف يتم تشكيل اتحاد الطالب لكل فصل درايس، ويشكل مجلس اتحاد طالب لكل صف من صـفو

 مـا يف مسـتواها أووبالنسـبة للمـدرس الثانويـة . املدرسة، ثم يتم تشكيل مجلس اتحاد طالب املدرسـة

ويتكون بعد ذلك مجلس اتحاد طـالب الجمهوريـة . يتكون مجلس اتحاد طالب يف كل مديرية تعليمية

 .من ممثلني ملجالس اتحادات الطالب من كل املديريات التعليمية

 :ي يف اتحادات الطالب االجتامعاألخصايئدور 

 .يرشح فكرة االتحادات الطالبية وأهدافها وأهميتها للطالب -1

 .يرشح كيفية تكوين هذه االتحادات وخطوات ذلك -2

العمل عيل اكتشاف القيادات الطالبية وتنمية قدراتها عن طريق تشـكيالت االتحـادات الطالبيـة  -3

 .ولجانها

 .االنتخابية أثناء العملية والدميقراطية والشفافية  بقيم الصدق واألمانةااللتزاميؤكد عيل رضورة  -4

 .ميارس دوره كأمني رس اتحاد طالب املدرسة -5
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 وأهميـة اختيـار املرشـح االنتخابيـة وأهمية املشـاركة يف العمليـة االنتخاباتيرشح للطالب فكرة  -6

 .الدميقراطيةكل ذلك لتعويدهم عيل مامرسة ...املناسب

 سـواء عـيل األخرىقاءات وتبادل الزيارات مع االتحادات الطالبية مساعدة الطالب عيل تنظيم الل -7

 . الجمهوريةأو املحافظة أومستوي املدارس 

 ـبـالقيم اـقـرتاح الخـطـط واـلـربامج الـتـي ميـكـن ـمـن خاللـهـا اكتـسـاب الـخـربات واملـهـارات والتمـسـك -8

 .والسلوكيات اإليجابية

ة والنافعة لهم وللمدرسـة وللمجتمـع تشجيع وتدريب الطالب عيل االشرتاك يف املرشوعات املفيد -9

 .الحيل املحيط باملدرسة

 من موارد املدرسة والبيئة املحيطة بها ومن التنظـيامت املدرسـية االستفادةمساعدة الطالب عيل  -10

 .الخارجية

 : التنظيامت املدرسية الخارجية:ثانيا

 االجتامعيـة  مكاتـب الخدمـة: هـي،ميكن تحديد ستة تنظيامت مدرسية خارجيـة يف أي مدرسـة

 ، ومراكـز الخدمـة العامـة، وجمعيـات رعايـة الطـالب، واالتحـاد العـام للكشـافة واملرشـدات،املدرسية

  . ومستشفي الطلبة،ووحدات الصحة املدرسية

 :واآليت فكرة موجزة عن هذه التنـظيامت

 مكاتب الخدمة االجتامعية املدرسية

سات التي تعمل يف املجال املدريس يف مرص  املؤسإحدىمكاتب الخدمة االجتامعية املدرسية هي 

 األخصـايئسايس الخدمات الفردية والعمل مع الحاالت الفردية التي يكون من الصعب عـىل وهدفها األ

 عـدم وجـود أو عدم وجـود الوقـت الكـايف لديـه : منهاأسباباالجتامعي باملدرسة التعامل معها لعدة 

خصائيني االجتامعيـني والنفسـيني ملكاتب يضم نخبة من األ حيث أن فريق العمل بهذه اة،الخربة الكافي

املتميزين والذين لديهم الخربة واملهارة والتخصص والوقت الكـايف للعمـل مـع هـذه الحـاالت الصـعبة 

 ... بأي مكان آخرأواألرسة يف  أوملساعدتها عىل حل املشكالت التي تعوقها سواء باملدرسة 
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 :درسيةنشأة مكاتب الخدمة االجتامعية امل

 قامت وزارة الرتبية والتعليم بإنشاء أول مكتب للخدمة االجتامعية املدرسية وذلـك 1954يف عام 

ـة الـقـاهرة ـة 1955 ويف ـعـام .يف مديـن ـة املدرـسـية يف مديـن ـاين مكـتـب للخدـمـة االجتامعـي ـم إنـشـاء ـث  ـت

 . وبعد ذلك انترشت هذه املكاتب يف الغالبية العظمي من محافظات مرص.اإلسكندرية

 :أهداف مكاتب الخدمة االجتامعية املدرسية

 حتـى ،مساعدة الطـالب عـىل تفهـم مشـكالتهم والتعـرف عـىل أسـبابها ودوافعهـا تفهـام سـليام -1

 يعيش فيـه مـع العمـل عـىل تهيئـة الذي واملجتمع املدريسيستطيع الطالب أن يتكيف مع الجو 

 . حقلهايفاملدرسـة لتقبله عضوا عامال 

 الفعليـة االحتياجـاتية الطالب وإتاحة الفرص املتكافئـة لهـم وتحقيـق العمل عىل تكامل شخص -2

  لـيكاالنحراف تعينهم عىل التوافق مع املجتمع وإزالة الضغوط الواقعة عليهم لوقايتهم من التي

 .يتم منوهم منوا سليام

 وحاجـة واسـتعداداتهم يتفـق وميـولهم الذيتوجيه الطالب ومعاونتهم عىل اختيار نوع التعليم  -3

 .املجتمع

 العام باملشكالت الجارية والعمل عىل عقـد النـدوات واملحـارضات الرأيالعمل عىل إثارة اهتامم  -4

 . مشكالت الطالب ووسائل عـالجهاىلللتعرف ع

  .التعاون مع املؤسسات االجتامعية والنفسية والصحية لإلفادة من خدماتها لصالح الطالب -5

جديد املتطـور ومعاونـة األجهـزة التعليميـة عـىل تحقيـق  مجتمعنا اليفتدعيم املفاهيم الرتبوية  -6

 .رسالتها

 :فريق العمل باملكتب

 :يتكون فريق العمل باملكتب من جهاز مهني وإداري كالتايل

 .مدير املكتب وهو من أقدم األخصائيني االجتامعيني 
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 .االبتدائيةعدد اثنني من األخصائيني االجتامعيني ممثلني للمرحلة  

 .ن األخصائيني االجتامعيني ممثلني للمرحلة اإلعدادية والثانويةعدد اثنني م 

 . نفيسأخصايئ 

 . مقاييس نفسية واختبارات ذكاءأخصايئ 

 .طبيب برشي عام 

 .طبيب برشي متخصص يف األمراض النفسية والعقلية 

 .إداريومسئول مايل  

 .سكرتارية 

 .عامل وحراس 

 ، لهـااملهيـأ عدم وجـود املكـان : منها،عوقاتوتواجه مكاتب الخدمة االجتامعية املدرسية عدة م

 ، العاملني بهـذه املكاتـب وندرة األخصائيني النفسيني،وعدم اكتامل فريق العمل من أخصائيني اجتامعيني

 تسـديد املرصوفـات أو االقتصاديةواقتصار األداء املهني يف أغلب هذه املكاتب عيل تقديم املساعدات 

 ونـدرة قيـام هـذه املكاتـب بـالبحوث االجتامعيـة يف املجـال ،املحتـاجني الطـالب أوالدراسية للتالميذ 

 ...املدريس

 :االتحاد العام للكشافة واملرشدات

 واملرشدات يف مختلـف محافظـات ةفايتوىل هذا االتحاد اإلرشاف العام عىل أنشطة وبرامج الكش

ويعترب هذا االتحـاد ) فتيان ال- البحرية -الجوية (الجمهورية وذلك عىل مختلف توجهات هذه الحركة 

ًممثالً للمجتمع املرصي يف مختلف املستويات إقليميا وعربيا وعامليا ً ً. 

 واملرشـدات عـىل مختلـف مجـاالت املجتمـع باملـدارس ةفاومتتد خـدمات االتحـاد العـام للكشـ

مـل واملصانع والرشكات والجامعات إلعداد جيـل واعـي قـادر عـىل تحمـل املسـئولية واملشـاركة يف الع

الجامعي الذي يرتكز عىل تنمية الشخصية والوالء واالنـتامء للمجتمـع ومامرسـة األنشـطة االجتامعيـة 

 .لخدمة النفس واآلخرين يف مختلف املجاالت) ًكن مستعدا(والثقافية والدينية والتي تبدأ بشعار 
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،  1918عـام وقد بدأت الحركة الكشفية يف مجتمعنا املرصي مع بداية جهـود الجاليـات األجنبيـة 

 .ومن هذا التاريخ بدأت ظهور أنشطة كشفية عديدة، منها تنظيم املخيامت واملعسكرات الكشفية

 :إىل تحقيق األهداف التاليةوتستهدف حركة الكشافة واملرشدات 

مامرسة األلعاب الكشفية التي تستهدف تدعيم اللياقة البدنية للـنشء والشـباب ورفـع املسـتوى  -1

 .الصحي لهم

 الهوايـات لقدرات العقلية واالجتامعية من خالل أنشـطة تـدريب الحـواس وتعلـم شـاراتتدعيم ا -2

 .وااللتزام بقانون الكشف

 .تنمية السلوك والقيم األخالقية -3

 :وتحقق تلك األهداف من خالل العديد من الربامج أهمها

 .خدمة البيئةيف مجال املعسكرات املخيامت و -1

 .الندوات واملحارضات -2

 .ة والتجوالالرحالت الخلوي -3

 .حفالت السمر الجامعي -4

 . الزيارات واملعارض -5

 :جمعيات رعاية الطالب

 غـري هادفـة للـربح ترشف عليهـا وزارة )تطوعيـة(جمعيات رعاية الطالب هي جمعيات أهليـة 

 ويف الوقت .2002 لسنة 84 وذلك حسب قانون الجمعيات واملؤسسات األهلية رقم ،التضامن االجتامعي

 27 أي أن هناك حـوايل ،ية واحدة لرعاية الطالب يف كل محافظة من محافظات مرصالحايل يوجد جمع

 .جمعية عيل مستوي مرص

قتصادية للتالميـذ والهدف الرئييس من إنشاء هذه الجمعيات هو تقديم املساعدات اال

 أن ـهـذه الجمعـيـات أحياـنـا تـقـدم ـخـدمات ـصـحية وثقافـيـة لـهـؤالء التالمـيـذ إال .لـطـالباو

 لك عـنـدما يتطـلـب األـمـر تـقـوم ـهـذه الجمعـيـات برشاء األجـهـزة التعويـضـية  ـكـذ.والـطـالب
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 ، والطالب املحتاجني ورشاء الكتب املدرسية واملالبس للتالميذ،واألطراف الصناعية للتالميذ وللطالب املعاقني

يف حـاالت األزمـات   وتقديم املساعدات للطالب وأرسهـم، فصول جديدة باملدارسإنشاءواملساهمة يف 

 .. .والكوارث

 مثل هـذه الخـدمات إىليف حاجة هم ُوتـقدم هذه الجمعيات خدماتها للتالميذ والطالب الذين 

 .مكتب الخدمة االجتامعية املدرسيةبه وذلك بناء عيل نتيجة البحث االجتامعي الذي يقوم 

ألهـايل  وبعض ا،الطالب/  بعض أولياء أمور التالميذ :وتتكون عضوية جمعيات رعاية الطالب من

 . املدارس وذلك يف املحافظة التي بها الجمعيةيري ومد،املهتمني بأهداف الجمعية

 :وتتكون إيرادات الجمعية من املصادر التالية

 .اإلعانة السنوية من وزارة التضامن االجتامعي -1

 .اشرتاكات أعضاء الجمعية العمومية لجمعية رعاية الطالب -2

ُ وهـي تــحصل ضـمن الرسـوم الدراسـية التـي تقـوم ،رايساشرتاكات التالميذ والطالب كل عـام د -3

 .املدارس بتحصيلها سنويا يف بداية كل عام درايس

  :مراكز الخدمة العامة

 التنظيامت املدرسية الخارجية والتي أنشـأت يف مرص منـذ عـام إحدىمراكز الخدمة العامة هي 

 ومن محـاور .وثيق التعاون فيام بينهم وت، وذلك بهدف ربط املدارس باملجتمع املحيل املحيط بها،1955

 وذلـك بعـد انتهـاء ، تقديم عدد من الربامج والخدمات للطـالب وللبيئـة املحيطـة:تحقيق هذا الهدف

 .اليوم الدرايس وخالل املناسبات واألعياد والعطالت املدرسية وأثناء األجازة الصيفية

 : املركز منإدارةويتكون مجلس 

 بعض أعضاء هيئة التدريس 

  الطالبأومثلون عن التالميذ م 
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 ممثلون ألولياء أمور التالميذ والطالب 

 بعض القيادات املحلية 

 مجلـس ويتم تعيني مدير تنفيذي للمركز ليدير ويوجه ويرشف عـيل تنفيـذ أعـامل املركـز وقـرارات

 لجنـة :ثـال من هذه اللجان عيل سبيل امل، ويتم تشكيل عدد من اللجان املعاونة ملجلس اإلدارة.اإلدارة

 ... ولجنة الخدمات البيئية، ولجنة النشاط الفني، ولجنة النشاط الثقايف،النشاط االجتامعي

 :وحدات الصحة املدرسية

 التي غدت مسألة مهمة وملحـة تفـرض نفسـها عـىل ،ال يخفى عىل أحد أهمية الصحة املدرسية

ة يف املدارس هي استثامر للمستقبل، وال يخفى عىل الجميع بأن الصحة الجيد. قامئة األولويات الوطنية

 .وأن برامج الصحة املدرسية أداة فعالة ومتميزة لالرتقاء بصحة التالميذ والطالب بل وأرسهم

والطالبـات مـن ُلذا فإن األمر مـلح لوضع األسس والربامج التي تعزز صحة أبنائنا وبناتنـا الطلبـة 

 الجديـد تعتمـد عليـه مرص يف بجيل األطفال والـنشءللنهوض ,  شاملة للصحة املدرسية اسرتاتيجيةخالل 

  :اإلسرتاتيجيةومن مالمح هذه  .مرحلتها املقبلة

تطبيق نظام التأمني الصحي الشامل عيل جميع تالميذ وطالب ريـاض األطفـال واملـدارس بجميـع  -1

 .مراحلها

 .تدعيم وحدات الصحة املدرسية وزيادة عددها -2

 .اتدعيم مستشفيات الطلبة وزيادة عدده -3

 ووقــايتهم مـن ، املحافظـة عـيل صـحة التالميـذ والطـالب: نذكر،ومن مجاالت الصحة املدرسية 

 واإلرشاد الطبي للتالميذ ،الغذائية  والتوعية، والتوعية الصحية،منها يف حال حدوثها   وعالجهم،األمراض

 ... وارشاكهم يف برامج الصحة املدرسية،وللعاملني باملدرسة والطالب وألرسهم

ــذ و ــة لتالمـي ــحية والطبـي ــة الـص ــدم الرعاـي ــدات تـق ــي وـح ــية ـه ــحة املدرـس ــدات الـص  وـح

ـط ـدارس فـق ـا تحــت إرشاف وزارة الصــحة والســكان،وطــالب اـمل ـتم . وهــي متــارس عملـه ـام تـه   ـك
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ُ أيضا تــقدم هـذه الوحـدات . العالجي بني تالميذ وطالب املدارسأوبنرش الوعي الصحي سواء الوقايئ 

  ... وتجري الفحوصات الطبية الالزمة، األمراضالتطعيامت الالزمة ضد

 :مستشفيات الطلبة

 

 وتقـدم خـدماتها الصـحية ،مستشفيات الطلبة هي مستشفيات تابعـة لـوزارة الصـحة والسـكان

 وبـالطبع لـدي هـذه . الجامعـةإىلوالطبية للتالميذ والطالب من جميع املراحل التعليمية من اإلبتدايئ 

  .طبية أكرث بكثري من املتوفرة يف وحدات الصحة املدرسيةاملستشفيات خدمات صحية و

أيضـا تقـدم هـذه .ويوجد بهذه املستشفيات العديـد مـن األقسـام املرتبطـة بعـالج هـذه الفئـة

املستشفيات النظارات الطبية واألطراف الصناعية واألجهزة التعويضـية ملـن يحتـاج إليهـا مـن التالميـذ 

كل ذلك .. .ات بعمل العمليات الجراحية الالزمة للتالميذ وللطالب كذلك تقوم هذه املستشفي.والطالب

 ... نظري رسوم رمزيةأوباملجان 

 

 



 

 

 

 



 

  
 

 

  

 الفصل الثالث

 املشكالت املدرسيـة

 

 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

 تعريف املشكالت املدرسية 

 املشكالت التعليمية  

 التأخر الدرايس  

 الهروب املدريس  

 املشكالت السلوكية  

 الرسقة يف املدارس  

 العنف املدريس  
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 الفصل الثالث

 املشكالت املدرسيــة

 :تعريف املشكالت املدرسية

 : نذكر اآليتSchool Problemsمن تعريفات املشكالت املدرسية 

ليـة مناسـبة مبـا املشكلة املدرسية هي موقف تعجز فيه قدرات الطالـب عـيل التصـدي لهـا بفاع -1

 .ه االجتامعي ويحد من توافقه الدرايسءيعوق أدا

 تحصـيله  مـام يعـوق،املشكلة املدرسية هي املوقف الذي ال تستطيع قدرات الطالب عيل مواجهته -2

 . والتي تؤثر عيل حياته الدراسية وحياته العامة،الدرايس بفاعلية مناسبة

 لفرتة من ، متشابكة بعضها ببعض، وقائعأوث املشكلة املدرسية هي ظاهرة تتكون من عدة أحدا -3

 تواجه الفرد ويصـعب حلهـا قبـل معرفـة أسـبابها والظـروف ، ويكتنفها اللبس والغموض،الوقت

 . قرار بشأنهاإىل وتحليلها للوصول ،املحيطة بها

املشكلة املدرسية هي مجموعة الصعوبات األكادميية والسلوكية واالجتامعية التي تعوق الطالـب  -4

  . باملدرسةاألخرىتحصيله الدرايس وتحول دون توافقه االجتامعي مع زمالئه وباقي األنساق عن 



 56 الفصل الثالث
 

 

 : بعض املشكالت املدرسية

يعاين أحيانا تالميذ وطالب املدارس بعض املشكالت التي بال شـك تـؤثر بالسـلب عـيل التحصـيل 

ومـن هـذه املشـكالت .. . بالدرايس وعيل التوافق املـدريس واالجتامعـي لـدي هـؤالء التالميـذ والطـال

 مشـكلة التـأخر الـدرايس :ومنهـا( املشـكالت التعليميـة :هـذا الفصـلاملدرسية والتي سيتم عرضـها يف 

 مشـكلة الرسقـة يف املـدارس ومشـكلة العنـف :ومنها( واملشكالت السلوكية )ومشكلة الهروب املدريس

  ...)املدريس ومشكلة اإلدمان

 :املشكالت التعليمية

ذي ال يقوم عىل تعميق وترسيخ العقيدة وغرس القـيم االيجابيـة ال يـؤدي وظيفتـه يف التعليم ال

 فالتعليم األجوف الذي يقـوم عـىل .خلق جيل مثقف راسخ اإلميان قادر عىل العطاء وتحقيق األهداف

 .والحشو ال ينمي القدرات االبتكارية واإلبداعية لدي التالميذ والطالب والحفظ التلقني

 أي معظم الدول العربية بالحفاظ عىل استمرار ما هو قائم بـدون يف التعليمينظام لقد اتسم ال

 مـام جعـل - وباملنهج أكـرث مـن الطالـب، وبالحفظ أكرث من الفهم،تغيري، واهتم بالكم أكرث من الكيف

 بعيد عن تحقيق أهدافه وبعيد عن تخـريج القـوى العاملـة املطلوبـة واملناسـبة مـن التعليميالنظام 

 .  مرصيف العدد والكفاءة لخدمة مرشوعات التنمية حيث

 أو الصـناعي أو الزراعـي سـواء املهنـيًأيضا مازال االهتامم بالتعليم العام أكرث بكثري من التعليم 

 يفً لهذه العوامل السابقة وعوامـل أخـرى أيضـا ال يقـوم بـدوره التعليميولهذا أصبح النظام . التجاري

 الشـامل ألفـراد واملهني االجتامعيمنه كقناة لنقل الثقافة وكوسيلة للحراك املجتمع عىل النحو املرجو 

 .املجتمع

 معظـم الـدول العربيـة مل تقـدم الفـرص الكافيـة يفإن املدارس واملعاهـد والكليـات 

 هـذا . حيـاة املدرسـةيفللتالميذ وللطالب ملامرسة الحرية والدميقراطية واملشاركة الفعالـة 

  ،واد الدراسـية ونقـص الوسـائل التعليميـة البرصيـة وغـري البرصيـةباإلضافة إىل جمود املـ

 هـذا وميكـن .. .)األنشطة املدرسية( باألنشطة والخدمات الطالبية الالصفية االهتامموعدم 
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 اآلونة املعـارصة يف تواجه التالميذ والطالب التي Educational Problems :حرص أهم املشكالت التعليمية

 :اآليت يف

 .الدرايس اإلقبال عىل التحصيل أوغبة عدم الر -1

 .التخلف الدرايس -2

 .الغياب املتكرر -3

 .الدرايسعدم االنتباه داخل الفصل  -4

 . العام والرسوب املتكررالدرايس التأخر أو مواد معينة يف الدرايسالتأخر  -5

 . االمتحاناتيفظاهرة الغش الفردي والجامعي  -6

 .الرسوب يف نهاية العام الدرايس -7

 .واملهني الرتبويللتوجيه الضعف العام  -8

 :وسوف يتم إلقاء الضوء بإيجاز عيل بعض هذه املشـكالت التعليمية كالتايل

  :مشكلة التأخر الدرايس

 إىل وذلـك قـد يرجـع ،مشكلة التأخر الدرايس تعترب من املشكالت الشائعة بني التالميذ والطـالب

 داخـل الفصـول الدراسـية واهـتاممهم صعوبة املناهج الدراسية وعدم قيام معظـم املدرسـني بـدورهم

 الطالب داخل الفصـول الدراسـية وقلـة عـدد األخصـائيني أوبالدروس الخصوصية وزيادة عدد التالميذ 

 الترسب من املدرسة والرســوب يف نهايـة :ومن نتائج مشكلة التأخر الدرايس.. .االجتامعيني يف املدارس 

 . ..العام واالنسـياق يف التيارات االنحرافية

  :وبيشء من التفصيل ميكن رصد أهم العوامل املسببة ملشكلة التأخر الدرايس يف العوامل التالية
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 : وتشمل،)داخلية(شخصية / ذاتية  عوامل:أوال

كالقـدرة عـىل  عوامـل عقليـة خاصـة أو ، كالتأخر يف الذكاء والضعف العقـيل:جوانب عقلية عامة -1

 . الفهمية وكذلك تشتت التفكري واضطراب الرياضأو ، القدرة اللغويةأو ،التذكر

 ، والعاهات املختلفة،وهي التي تؤدي إىل نقص عام يف الحيوية كاألنيميا :جوانب صحية وجسمية -2

ً نتيجة لإلجهـاد والتـوتر والتـي تعـوق تفاعـل الطالـب إيجابيـا أو ، قرص النظرأوكضعف السمع 

 .داخل الفصل وخارجه

 ومـا قـد ،الخ. . شكل خوف وقلق وانطواء واكتئاب واندفاعيةوتظهر أعراضها يف : جوانب نفسيـة -3

 وقرحة املعـدة ، الصداع، كالتبول الالإرادي)سيكوسوماتية(يرتتب عليها من أعراض نفس جسمية 

 .وغريها من املظاهر النفسية املختلفة

 ، والرسقـة،والتي قد تنتج عن ضـعف الـذات العليـا وفقـدان القـيم كالكـذب: جوانب اجتامعية -4

 . وضعف العالقات االجتامعية،العدوان الجنيسو

 :)خارجية( عوامل بيئيـة :ثانيا

 ، أسـلوب التنشـئة االجتامعيـة الخاطئــةأو ،وتشمل عوامل أرسية كاضطراب العالقـات األرسيـة

 . وتأثري وسائل اإلعالم املختلفة، وموقع املدرسة وظروفها،وكذلك عوامل مرتبطة بالحي

 :مشكلة الهروب املدريس

 مشـكلة أو مثـل مشـكلة التخلـف الـدرايس ،مشكلة الهروب املدريس هي نتيجة ملشكالت أخري

 وجـود مخـاوف أو نتيجة عدم التوافق مـع املدرسـة أو اقتصادية أو نتيجة مشكالت أرسية أوالرسوب 

 .. . الطالب تجاه مدرسته واملدرسني وتجاه زمالءهأومرضية لدي التلميذ 

ـكلة ـادة مـش ـاهم يف زـي ـد ـس ـة ولـق ـة التعليمـي ـوء العملـي ـدريس ـس ـروب اـمل ـى الـه ـبحتحـت   أـص

ـات يف الشــارع ، املدرســة عامــل طــرد ـادة املغرـي  متثــل ..) .مــن ســينامت وقهــاوي ومــوالت( وزـي
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 الطالب الذين مـا زالـوا يف مرحلـة الطفولـة ومرحلـة املراهقـة ولـديهم أوعامل جذب لهؤالء التالميذ 

 ... لالستهواءقابلية واضحة 

 :السلوكيةاملشكالت 

 أو هي تلك املرتبطة باألداء غري املقبول لسلوك التلميذ Behavioral Problemsاملشكالت السلوكية 

 ومـن ، الـنفيسأو وإن كان هذا السلوك مل يصـل إىل درجـة االضـطراب العقـيل ،الطالب داخل املدرسة

 ، ومشـكلة العنـف،ب ومشـكلة الكـذ، مشـكلة الرسقـة:أمثلة املشـكالت السـلوكية يف املجـال املـدريس

  .الخ. . ومشكلة إدمان العادة الرسية،ومشكلة التحرش الجنيس

 ، والشيشـة مشـكلة تـدخني السـجائر: مثـل،وقد ظهرت يف اآلونة األخـرية مشـكالت سـلوكية أخـري

ومشكلة تعاطي وإدمان بعض العقاقري كاملنشطات واملنبهات التي تؤثر عىل سلوك الطالب وانتظـامهم 

وسوف يتم إلقـاء بعـض الضـوء عـيل مشـكلة .. . ومشكلة العنف املدريس،يلهم الدرايسالدرايس وتحص

العنف املدريس ومشكلة اإلدمان نظرا لخطـورتهام عـيل كـل عنـارص العمليـة التعليميـة وعـيل عمليـة 

 .تحقيق املدرسة ألهدافها

  :مشكلة الرسقة يف املدارس

 وميكـن تعريـف .عـت أشـكالها وأسـاليبهالألسف زادت وانترشت ظاهرة الرسقة يف املدارس وتنو

الرسقة عىل أنها عملية اإلستيالء عيل جزء من ممتلكات اآلخرين بـدون وجـه حـق وبـدون أن يعرفـوا 

 : نذكر منها، ودوافع عديدة ومتنوعة وراء مشكلة الرسقة يف املدارسأسباب وهناك .بهذا الترصف

 .ضعف الوازع الديني لدي كثري من التالميذ والطالب -1

  .عدم وضوح مفهوم امللكية الفردية لدى كثري من التالميذ والطالب -2

  .املهمة الطالب بالحرمان من بعض احتياجاته أوشعور التلميذ  -3

 ال يسـتطيع الغرية من بعض الزمالء الذين ميتلكون أشياء هو يرغـب يف امتالكهـا ويف نفـس الوقـت -4

 .امتالكها
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 .إثارة انتباه اآلخرين واهتاممهم -5

 لنفسـه حتـى األشـياء الطالب إىل محاولة االستحواذ عىل كل أو الزائدة التي تدفع التلميذ يةاألنان -6

 .ولو كانت مملوكة لغريه

االنتقـام مـن  . القهر عيل الطالبأو العدوان أو من اآلخرين الذين مارسوا نوعا من الظلم االنتقام -7

 .يق كيده لهم الرسقة وسيلة لتحقإال فال يجد ، يحقد عليهمأوالذين يكرههم 

 بالرسقـة إال هواية من املتعذر تحقيقها ملن ال ميلـك نفقاتهـا أو ميل إشباع أوسد حاجة رضورية  -8

 ... دراجةأو آله حـاسبة أو امتالك هاتف جـوال :مثل

وقد تقـوى لـدى الطالـب ...  وهي حاجة نفسية لدى اإلنسان تنمو مع منو حاجاته:تحقيق الذات -9

رسقة أشـياء مثينـة (وقد يلجأ الطال للرسقة ... ي وكرثة االختالط بالطالبوالتحد يف أجواء املنافسة

 : ))2010 (.مصطفي أبو سعد( كوسيلة للتميز وإثبات الذات وسط أقرانه )كاملال والهاتف وغريها

 ، الطالب الحصول عـيل مـا يريـده بـأي شـكلأو فيتعود التلميذ ،التدليل الزائد من قبل الوالدين -10

 . رسقة ما يريده لو تطلب األمرحتى

  .فقدان الشعور باألمن والرعاية واالستقرار نتيجة التفكك األرسي -11

 وعدم زجر أبنائهم عند رسقة بعض متعلقات زمالئهـم ،عدم قيام الوالدين بتوضيح معني الرسقة -12

  .السيئالسلوك   مام يشجعهم عىل االستمرار يف هذا،يف املدرسة

 واملسلسالت التلفزيونيـة التـي تظهـر اللـص مبظهـر البطـل ةالسينامئي ببعض األفالم األطفالتأثر  -13

 .الذي يتمتع بالجاه والسلطة والقوة وروح الفكاهة 

  Violence School مشكلة العنف املدريس

 املشكالت التي أخـذت يف االنتشـار يف الكثـري مـن إحدىلقد أصبحت ظاهرة العنف يف املجتمع 

ويتفـاوت حجـم هـذه املشـكلة مـن .  متخلفـةأو ناميـة وأاملجتمعات املعارصة سواء كانـت متقدمـة 

ًمجتمع آلخر تبعا لثقافة وخصائص كل مجتمع من املجتمعات والظروف االقتصـادية واإلطـار القـانوين 

 .القائم بها
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 مبعنـى Altus مبعنـى القـوة Vise مشـتق مـن الكلمـة الالتينيـة Violenceويعترب مصطلح العنف 

ويعـرف قـامويس .  آخـرينأو شـخص مـا أو حمل القوة تجاه شـئ مـا أي أن املصطلح يشري إىل. يحمل

 ويأيت لفظ العنـف مـن الفعـل ،لسان العرب واملحيط مصطلح العنف بأنه الخرق باألمر وقلة الرفق به

 . عنف مبعنى أخذه بشدة وقسوة

 و املورد مصطلح العنف بأنه أذى وشدة وقسـوة واعتـداء Oxfordوبنفس املعنى يعرف قامويس 

 إىل أن مفـهـوم العـنـف Random House Dictionaryيـشـري ـقـاموس راـنـدوم ـهـاوس. نتـهـاك واغتـصـابوا

 وتشـري املوسـوعة العلميـة .يتضمن ثالثة مفـاهيم فرعيـة هـي فكـرة الشـدة واإليـذاء والقـوة املاديـة

)Universals ( أفـراد أو جامعـة ضـد فـرد أوإىل أن مفهوم العنف يعني كل فعل ميارس من طـرف فـرد 

  . املعنويةأو فعالً وهو فعل عنيف يجسد القوة املادية أوين عن طريق التعنيف قوالً آخر

 العنف ضـد الطفـل والعنـف ضـد املـرأة والعنـف األرسي : منها،وهناك أنواع عديدة من العنف

ويعرف العنف املدريس بوجود أي شكل من أشـكال العنـف .. .والعنف يف بيئة العمل والعنف املدريس

 الطـالب أو التالميـذ :مثـل( يف محيطها املبارش وذلك بني أطـراف العمليـة التعليميـة أورسة داخل املد

 : نـذكر،ومـن أشـكال العنـف املـدريس ..).. الطـالبأوواملدرسون والعاملون يف املدرسـة وأرس التالميـذ 

الرسقـة السب والتهديد اللفظي والتشابك باأليدي والرضب والحبس والحرق وإتالف األثـاث املـدريس و

 ...ملحتويات الـمدرسة والقـتل

  :األسباب من هذه .وهذه الظاهرة لها أسبابها املتعددة التي تؤدي إليها

 التوحـد مـع ، التأثر مبشـاهد العنـف، حب تقليد اآلخرين: مثل،)داخلية(شخصية /  ذاتيةأسباب -1

عـدم االسـتقرار  ، ضعف الذات والشخصية، ضعف الوازع الديني،بعض أبطال األفالم واملسلسالت

 الحساسية املفرطة تجـاه كـالم ، االعتزاز الزائد بالشخصية، ضعف الثقة بالنفس،واالتزان االنفعايل

  ...،وسلوك اآلخرين

  ضـــعف، عوامـــل ضـــعف اإلرشاف اإلداري باملدرســـة : مثـــل،)خارجيـــة( بيئيـــة أســـباب -2
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 قلـة عـدد ،اب بعـض املدرسـني غيـ، قلـة األنشـطة الطالبيـة الالصـفية،اإلرشاف االجتامعي باملدرسة 

 عدم وجود نظام عقوبات محدد وواضـح وفعـال للسـلوكيات ،األخصائيني االجتامعيني يف املدارس

 زيادة مساحة مشـاهد العنـف يف وسـائل االتصـال الجامهرييـة ،الطالبية املخالفة للنظام املدريس

 الشـارع والـذي يـؤدي  زيـادة معـدالت العنـف األرسي والعنـف يف،وخاصة السينام والتليفزيون

  ...، زيادة معدالت العنف املدريسإىلبدوره 

 املدرسة واألرسة :ًكذلك يرتتب عن مشكلة العنف املدريس آثارا عديدة تؤثر بالسلب عىل كل من

 طالبهـا وللعمليـة أوً فعىل سبيل املثال فإن هذه الظاهرة متثل تهديـدا للمدرسـة وتالميـذها .واملجتمع

 : مثـل،فقد يرتتب عيل مشكلة العنف املـدريس عـيل سـبيل املثـال مشـكالت أخـري.. .التعليمية برمتها

مشكلة التأخر الدرايس ومشكلة الهروب املدريس ومشكلة الرسوب ومشكلة الغيـاب ومشـكلة الجنـاح 

 ... والجرمية ومشكلة إتالف األثاث املدريس ورسقتهواالنحراف

لحلـول املناسـبة لهـا ووضـع خطـط املواجهـة ًومن املهـم جـدا دراسـة هـذه الظـاهرة واقـرتاح ا

 عالجهـا بالشـكل أو التقليـل والتخفيـف مـن حـدتها، أووتنفيذها مبا يساهم يف الوقاية مـن الظـاهرة 

ومن الجهـود التـي تبـذل يف مواجهـة مشـكلة العنـف يف أي ... العلمي واملهني السليم يف حال حدوثها

  . املدريسمجتمع جهود مهنة الخدمة االجتامعية يف املجال

  Addiction Problemمشكلة اإلدمان 

 ولـه آثـاره  عامل الخمـور واملسـكرات واملخـدرات والعقـاقري املخـدرة،يف Addictionاإلدمان يحدث 

ومـضـاعفاته االجتامعـيـة واالقتـصـادية والنفـسـية والـصـحية، وتتـحـدد مـخـاطرة بتـنـوع اـملـادة والعـقـار 

 وتأخري العالج، وعدم وجود برامج الوقايـة والرعايـة الطبيـة  يتناولها املدمنالتياملستخدم، والجرعات 

 . ينتاب املدمنالذي توقف التدهور التيواالجتامعية 

 أو رـبـط حياـتـه بعـقـار ـمـن العـقـاقري وتـعـود علـيـه اـلـذي ـهـو ذـلـك الـشـخص Addictواـملـدمن 

ـدرة أي  ـواد املـخ ـن اـمل ـرى ـم ـادة أـخ ـأو ـم ـة والـت ـني املنبـه ـا وـع ـاع عنـه ـتطيع االمتـن ـا  ال يـس   تعاطيـه
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 حالـه يفبل ويبحث عنها، وىف حالة عدم وجودها يعجز عن مامرسة حياتـه وعملـه العـاديني ويعـيش 

 .نفسية سيئة ومضطربة

 تعـاطي مجتمعنـا العـريب، وهـى ظـاهرة يف الفرتة األخرية انتشار ظـاهرة خطـرية يفولقد لوحظ 

 . عض التالميذ والطالب والشباب وانتشارها بني بDrug Abuse املخدرات وتعاطيالسموم البيضاء 

 حتى وصلت ،ًومن املؤسف أن الظاهرة قد انترشت نسبيا بني مجتمع التالميذ والطالب والشباب

.  صـديقأو مجرد مجارة لزميل أو البداية عبارة عن محاكاة وتقليد يفإىل حد اإلدمان بعد أن كان األمر 

 هذه سـوف تـؤدى إىل التعاطيخص بأن عملية  بادئ األمر اعتقاد خاطئ من الشيفوقد يكون السبب 

وهذا بدون شك وهم كبري، ولكن لألسف .  االجتامعيةأو التعليمية أوالتخلص من املشكالت الشخصية 

 تجربـة جديـدة ثـم يتكـرر حتـى أوالشديد فإنه يعترب مكمن الخطورة، فإن األمر يبدأ عىل أنه دعابـة 

 . ًيصبح إدمانا التوقف عن مامرسته، لأويصعب الرتاجع عنه 

 حال مـن األحـوال، بأيومن املؤكد أن عملية اكتشاف املدمن عملية سهلة وميسورة وال تصعب 

 املخدرات والسموم البيضاء تفسد السلوك وتـرتك آثارهـا البشـعة عـىل وجـه الشـباب تعاطيذلك ألن 

 .ع معلميه وأبويهباإلضافة إىل معارشته لشلة السوء وإهامله لدراسته ومظهره وهروبه من الحوار م

 تـؤدى التـي  عن ظاهرة اإلدمان أن أهم العوامل التعليمية والشخصـيةميداينهذا وقد أشار بحث 

 :كاآليتإىل اإلدمان من وجهة نظر التالميذ والطالب كانت 

 .رفاق السوء والشلل -1

 .اليأس والهروب من الواقع -2

 .وجود مشاكل عاطفية وعدم القدرة عىل حلها -3

 . ذلكيف تقليد بعض الطلبة -4

 .األمراض املزمنة وتناول بعض العقاقري املخدرة لفرت طويلة -5

 .إدمان التدخني ومنه إىل تعاطى السموم -6
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 .الثقة بإمكانية النجاح باستعامل املنبهات واملنومات -7

 .اإليحاء املبارش بفائدة املخدرات من الطالب واألصدقاء -8

 تؤدى إىل اإلدمان من وجهة نظـر التيعية أيضا أشارت نتائج البحث إىل أن أهم العوامل االجتام

 :كاآليتالتالميذ والطالب كانت 

 .اإلحساس بالفراغ وامللل باملنزل -1

 .القدوة املدمنة بني الوالدين واألخوة -2

 .سهولة االنقياد -3

 . ضعف الرقابةأوالتفكك األرسى وانعدام السلطة  -4

 .سوء العالقة بني أفراد األرسة -5

 . كليهامأوغياب أحد الوالدين  -6

  ).تدليل/ قسوة/  إهامل:مثل(أسلوب املعاملة الخاطئة للطالب -7

 .ًعدم القدرة عىل االستذكار نهارا وتعاطى املنبهات ليالً -8

 .انتشار األمية بني أفراد األرسة -9

 .سوء العالقة بني الدولة والشباب -10

 . توعية الشباب ومحاربة الظاهرةيفعدم قيام وسائل اإلعالم بدورها  -11

حث إىل العوامل االقتصـادية املؤديـة لإلدمـان مـن وجهـة نظـر التالميـذ والطـالب ًأخريا أشار الب

 :كالتايل

 .عمل الطالب وحصوله عىل األموال بسهولة -1

 . للطالب وزيادته عن حاجتهاليومكرثة املرصوف  -2

 . لألرسةاالقتصاديارتفاع املستوى  -3

 أوواجهة ظاهرة اإلدمـان  ميكن من خاللها موالتيهذا وميكن تحديد بعض املقرتحات الرضورية 

 . عىل أخطر مشكلة تواجه شبابنا اليوم وتهدد أغىل ما منلك وهو اإلنسانالنسبيالقضاء 
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 داخـل املـدارس واملعاهـد والجامعـات وذلـك لشـغل والفنـي والثقايف الريايضاالهتامم بالنشاط  -1

عـادهم عـن الفـراغ أوقات فراغ طالبنا واستنفاذ طاقاتهم وترجمتها إىل أعامل مفيدة وناجحـة وأب

 .وامللل واملشكالت الشخصية

رضورة إنشاء مراكز متخصصة لعالج مثل هذه الحاالت حتى يتأكـد الجميـع مـن جـدوى العـالج  -2

 .وأنه مؤرش وفعال

 حكم الرشع واألديـان يف لإلدمان وبيان حرمته التصدي يفرضورة قيام املؤسسات الدينية بدورها  -3

 . الم عىل تلك الناحية وسائل اإلعيفالساموية والرتكيز 

 السموم وتجارها بحيث يصبح اإلعدام مثال بدال من األشغال مستوردييجب تشديد العقوبة عىل  -4

 .الشاقة املؤبدة

رضورة إقامة الندوات باملدارس واملعاهد والجامعـات لجميـع الطـالب حـول التـدخني واإلدمـان،  -5

 املكتوبة وبيـان آثـار ذلـك عـىل األجهـزة  الكلمةأووبيان األرضار الناجمة عن ذلك سواء بالصورة 

 .السمعية والبرصية والهضمية والتنفسية لإلنسان

 .توعية أولياء األمور باملدارس واملعاهد والجامعات عن طريق مجالس أولياء األمور -6

 املرشد داخل املدرسة واملعهد والكلية، والذى يسـتطيع أن يجمـع الطـالب أورضورة وجود الرائد  -7

 كـل مدارسـنا وكلياتنـا يفالريـادة  البد من وجود حصص أي. تهم عىل حل مشكالتهمحوله ومساعد

 . جداول املدرسني واملحارضينيف وأساسية مهمةوجعلها 

 هذا األمر بحيث ال يرصفون أدوية بدون وصفات طبية، وخاصة إذا مـا يفرضورة تعاون الصيادلة  -8

 .كانت تحتوى عىل مواد مخدرة كاملنومات واملهدئات

الجسـمية ل كتيبات عن اإلدمان وأرضاره املختلفة وبيان آثارها عىل أجهزة الجسـم مـن الناحيـة عم -9

 .ًوتوزيع هذه الكتيبات مجانا عىل الشباب... والجنسية واملزاجية والعقلية

 املسجد أو الكلية واملنزل أو املعهد أو وقت واحد سواء من املدرسة يفيجب تكاتف الجهود كلها  -10

 . خطوط متوازية ومنسقةيف اإلعالم، مع رضورة أن تسري هذه الجهود أو الكنيسة أو
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 مقدمـة

 مواجهة الحياة املعقدة املليئة باملشكالت واألزمات والضغوط، وىف سبيل قيام الناس بأدوارهم يف

 . ثري من املوارد، وإىل مساعدة العديد من املهنًووظائفهم العديدة والصعبة أحيانا، يحتاج الناس إىل الك

 تهـدف إىل مسـاعدة النـاس وتقـديم التـي املهـن إحدى تعترب Social Workوالخدمة االجتامعية 

 إن خصـائص النـاس .الخدمات االجتامعية لهم بهدف أن يقومـوا بـأدوارهم ووظـائفهم بشـكل أفضـل

 التي Helping Processدد أهداف عملية املساعدة  تحالتي هيوالبيئة املحيطة بهم وطبيعة مشكالتهم 

 . ستقوم بها الخدمة االجتامعية مع هؤالء الناس

 أوائـل القـرن العرشيـن، يفً ظهرت حـديثا Human Professionوالخدمة االجتامعية مهنة إنسانية 

هـداف هـذا  املجتمع مبا يحقـق أيف واالقتصادي بل االجتامعيتعمل مع املهن األخرى إلحداث التغيري 

 .. .املجتمع من متاسك ورعاية وإنتاج وتقدم
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االختصايص ( ميارس مهنة الخدمة االجتامعية باألخصايئ االجتامعي الذي املهنيويسمى الشخص 

ً تم إعـداده نظريـا وميـدانيا خـالل أربـع سـنوات بعـد الذيذلك الشخص ) Social Worker -االجتامعي

  . كليات الخدمة االجتامعيةأو أقسام أو معاهد أو مدارس يف -مرحلة الدراسة الثانوية العامة 

مـثـل الطبـيـب، (واألخـصـايئ االجتامـعـي يتـعـاون ـمـع الـعـاملني ـمـن التخصـصـات املهنـيـة األـخـرى 

 تحقيق يف...) ،املهني التأهيل أخصايئ، الطبيعي العالج أخصايئ ،املمرضة، املدرس، مدرس الرتبية الخاصة

مـثـل الرعاـيـة الـصـحية والرعاـيـة .. . يحتاجونـهـاالـتـيـبـرامج الرعاـيـة أـهـداف مـسـاعدة الـنـاس وتـقـديم 

 كنـوع مـن التنسـيق Team Workويأخذ هذا التعاون شكل فريق عمل . التعليمية والرعاية االجتامعية

 . تحقيق األهدافيفوالتكامل 

 مـن  وتسـتعني بهـا كثـري،والخدمة االجتامعية من املهن املقبولـة واملعـرتف بهـا حكوميـا وأهليـا

 ومنظامت املجتمع املدين وخاصة الجمعيـات األهليـة )القطاع الخاص(املؤسسات الحكومية والرشكات 

 ...يف تحقيق أهدافها

  :تعريف مهنة الخدمة االجتامعية

من املالحظ أن هناك العديد من التعريفات لهذه املهنة، وأنه ال يوجد إتفاق عىل تعريف موحد 

 ذلك إىل حداثة املهنة وتطورها الرسيع باإلضافة إىل أن كل مؤلف ينظر للخدمة االجتامعية، وقد يرجع

 .  الخدمة االجتامعيةيف أهداف معينة أو يركز عىل جانب معني أوإليها من منظور معني 

 : التعريفات األجنبية:أوال

 الخدمـة االجتامعيـة هـي نـوع مـن الخـدمات :Walter A. Friedlander تعريف والـرت فريدالنـدر -1

 ميـدان العالقـات اإلنسـانية، يفهنية تعتمد عىل قاعدة علمية من املعارف واملهـارات العديـدة امل

 كجامعات للوصول إىل مستوى مـن التوافـق والنضـج أووهى تهدف إىل مساعدة األفراد كحاالت 

 . واالعتامد عىل النفس، وهى متارس كإحدى وظائف املؤسسات اإلجتامعية
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 نـوع مـن الخدمـة تعمـل مـن هـي الخدمة االجتامعية :William Hadson تعريف وليم هادسون -2

 تعـاىن مشـكالت لتـتمكن مـن الوصـول إىل التـي األرسة أو الجامعة أوجانب عىل مساعدة الفرد 

 تعرقـل التـي العوائـق - بقـدر اإلمكـان-مرحلة سوية مالمئة وتعمل من جانب آخر عىل أن تزيل

 .األفراد عىل أن يستثمروا أقىص قدراتهم

 فن توصيل املوارد املختلفة إىل هي الخدمة االجتامعية :Hearbert Stroup تعريف هربرت سرتوب -3

الفرد والجامعة واملجتمع إلشباع احتياجاتهم عن طريق استخدام طريقة علميـة ملسـاعدة النـاس 

 .عىل مساعدة أنفسهم

األفـراد عـىل أداء دة  الخدمة االجتامعية بأنها تهدف إىل مساع:Werner Boehm تعريف ورنر بويم -4

 نحو عالقـاتهم االجتامعيـة،  جامعات، عن طريق األنشطة املوجهةيف أووظائفهم االجتامعية، فرادى 

 :هيوتؤدى هذه األنشطة ثالث وظائف رئيسية .  ذلك التفاعل بني اإلنسان والبيئة املحيطةيفمبا 

رديـة والجمعيـة، والوقايـة مـن  قدراتهم، وتقديم الخـدمات الفيفعالج ما لحق األفراد من أرضار 

 .االجتامعياآلفات االجتامعية ومن اختالل األداء 

 National  الواليـات املتحـدة األمريكيـةيفتعريـف الجمعيـة القوميـة لألخصـائيني االجتامعيـني  -5

Association of Social Workers (1973))(: يهدف إىل مسـاعدة مهنينشاط  هي الخدمة االجتامعية ،

، وإيجـاد االجتامعـي قـدراتهم عـىل األداء  اسـتعادةأوامعات واملجتمعات عىل تقويـة األفراد والج

 املهني وتتكون مامرسة الخدمة االجتامعية من التطبيق .األوضاع االجتامعية املحققة لهذا الهدف

  : أكرث من األغراض التاليةأولقيم ومبادئ وتكنيكات الخدمة االجتامعية لتحقيق واحد 

 لألـفـراد واألرس اـلـنفيسالحـصـول ـعـىل ـخـدمات ملموـسـة، اإلرـشـاد والـعـالج يف  مـسـاعدة الـنـاس

االجتامعيـة والصـحية  الجامعات عىل الحصول عىل الخدمات أووالجامعات، مساعدة املجتمعات 

 الخدمـة االجتامعيـة تتطلـب ومامرسـة.  العمليـات الترشيعيـة ذات الصـلةيفوتحسينها، املشاركة 

، وبالنظم االجتامعية واالقتصادية والثقافيـة، وبالتفاعـل بـني كـل اإلنسايناملعرفة بالسلوك والنمو 

 . هذه العوامل
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 الخدـمـة االجتامعـيـة بانـهـا طريـقـة اجتامعـيـة تـهـدف إىل :Max Siporin يـعـرف ـمـاكس ـسـيربون -6

مساعدة النـاس عـىل عـالج مشـكالتهم االجتامعيـة، والوقايـة منهـا، وتـدعيم أدائهـم لوظـائفهم 

 . االجتامعية

 بـني النـاس مهنـة تهـتم بالتفـاعالت" الخدمة االجتامعيـة بأنهـا :Baer & Federico يعرف باير وفيدريكو -7

ونظم املجتمع، والتى تـؤثر عـىل قـدراتهم عـىل أداء أدوارهـم االجتامعيـة وتحقيـق طموحـاتهم 

  :كالتايلوتخفيف آالمهم وميكن تحديد ثالثة أغراض رئيسية للخدمة االجتامعية 

 .يم وتنمية قدرات الناس عىل مواجهة وحل املشكالتتدع -  أ 

 .تدعيم التأثري الفعال واإلنساين للنظم التي تزود الناس باملوارد والخدمات والفرص  -ب

  .ربط الناس بتلك النظم -ج

 الخدمة االجتامعية هي علم تطبيقي تهدف :)Robert Barker (1999) (2003((تعريف روبرت باركر -8

 والتـأثري عـيل ، عـيل تحقيـق مسـتوي فعـال مـن التوظيـف الـنفس اجتامعـي مساعدة الناسإىل

 . تعزيز رفاهية كل الناسأوالتغريات املجتمعية لتقوية 

 : تشـجع مهنـة الخدمـة االجتامعيـة:)(IFSW (2012) تعريف االتحاد الدويل لألخصـائيني االجتامعيـني -9

مكني وحرية الناس مـن أجـل تعزيـز التغيري االجتامعي وحل املشكالت يف العالقات اإلنسانية والت

 وهـي ، وهي تستفيد وتوظف نظريـات السـلوك اإلنسـاين واألنسـاق االجتامعيـة.الرفاهية لديهم

 وهـي تـؤمن بشـكل رئـييس مببـادئ حقـوق اإلنسـان .تتدخل عند نقطة تفاعـل النـاس ببيئـاتهم

 .والعدالة االجتامعية

اقـرتاح االتحـاد الـدويل لألخصـائيني  :)2014 (التعريف الدويل ملهنة الخدمة االجتامعيـة -10

 : تعريفا عامليا ملهنـة الخدمـة االجتامعيـة هـو كالتـايل2014 يف العام IFSWاالجتامعيني 

الخدمة االجتامعية مهنة قامئة عىل املامرسة والقواعـد األكادمييـة التـي تشـجع التغيـري 

مـن خـالل تطبيـق  ، والتامسك االجتامعي، ومتكني وتحريـر النـاس، والتنمية،االجتامعي

  واحـرتام التنـوع ، واملسـؤولية الجامعيـة، وحقـوق اإلنسـان،مبادئ العدالة االجتامعيـة
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 الذي ھو أساس مامرسة الخدمة االجتامعية التي ترتكز عىل نظريات الخدمة االجتامعيـة ،الثقايف

لسكان واألشخاص  والخدمة االجتامعية تشارك ا،والعلوم االجتامعية واإلنسانية واملعارف األساسية

 .واملنظامت ملعالجة تحديات الحياة وتعزيز الرفاهية

 : التعريفات العربية:ثانيا

ونظـام  الخدمـة االجتامعيـة طريقـة علميـة لخدمـة اإلنسـان :)1975(تعريف أحمد كامل أحمـد  -1

يـام  املجتمع للقيف اجتامعي يقوم بحل مشكالته وتنمية قدراته ومعاونة النظم االجتامعية املوجودة

 . رها وإيجاد نظم اجتامعية يحتاج املجتمع لتحقيق رفاهية أفرادهوبد

 الخدمـة االجتامعيـة خدمـة فنيـة تسـتهدف مسـاعدة النـاس :)1980(تعريف عبد الفتاح عثامن  -2

 حـدود قـدراتهم يفأفرادا وجامعات لتحقيق عالقات إيجابية بينهم ومستوى أفضـل مـن الحيـاة 

 . ورغباتهم

ومهاريـة  الخدمة االجتامعية خدمة تعتمـد عـىل أسـس علميـة :)2000(لسيد تعريف عىل الدين ا -3

 لتـدعيم حيـاة خاصة تستهدف تنمية واسـتثامر قـدرات األفـراد والجامعـات والتنظـيامت االجتامعيـة

 . اجتامعية أفضل تتفق مع أهداف التنمية االجتامعية واملعتقدات اإلميانية الراسخة

عـىل أسـس  الخدمة االجتامعية مهنـة متخصصـة، تعتمـد :)2011(تعريف ماهر أبو املعاطى عىل  -4

 األفراد والجامعـات يف فيها ، إلحداث تغيريات مرغوباالجتامعي لألخصايئقيمية ومعرفية ومهارية 

 ووقـايئ تنمـويواملجتمعات، لتحقيق النمو املتبادل بني تلك الوحدات والبيئة، وذلك من منظـور 

 .جتمع، وىف ضوء أيديولوجية املوعالجي

 ضوء ما سبق ميكن تعريف الخدمة االجتامعية بأنها مهنة إنسانية تهدف إىل مساعدة األفـراد يف 

 الحـيـاة، يف تنمـيـة ـقـدراتهم وـمـواردهم وزـيـادة فرـصـهم :والجامـعـات واـملـنظامت واملجتمـعـات ـعـىل

 املجتمع،  ضوء موارد وثقافةيفويتم ذلك . ووقايتهم من املشكالت، وإشباع حاجاتهم، وحل مشكالتهم

 .  إنشاء مؤسسات جديدة تظهر حاجة املجتمع إليهاأوومن خالل مؤسسات املجتمع املختلفة 
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 :مقومات مهنة الخدمة االجتامعية

تشمل األعامل التي كانت يف األصـل تعتمـد عـىل العمـل اليـدوي أكـرث مـن العمـل  Craftالحرفة

 .ت والطرق الحديثة يف العملواآلالدوات  أصبحت تستخدم األحتى وتطورت تلك األعامل ،الذهني

نسان ويعتمـد بشـكل كبـري عـيل العمـل الـذهني  هي العمل الذي يقوم به اإلProfessionاملهنة 

 وال .بهاالعمل نظيم وآداب لتيحكمها قواعد  و، ويحتاج إىل مامرسته علم و خربة ومهارة،وليس اليدوي

  .ستكمل مقومات معينة تالتي عىل األنشطة اإلنسانية إاليطلق مصطلح مهنة 

 ومـن . لـذلكً خصيصاأعدوا نشاط منظم وهادف يتم مامرسته بواسطة أشخاص مهنيني هيواملهنة 

ً تجنبـا ملخـاطر الخطـأ واالرتجـال ، شـخص مل يـتم إعـداده لـذلكأي ميـارس هـذا النشـاط إالاملفروض 

 .  استغاللهمأووالعشوائية والذاتية وإفشاء أرسار العمالء 

 وكلـام ، املهنـةيفوكلـام تـوفرت هـذه املقومـات .  مهنـةأي يففر عدد من املقومات والبد من تو

ـا ـق عليـه ـة وراســخة ومتـف ـات قوـي ـت هــذه املقوـم ـام زادت الســامت،كاـن ـة/  كـل  الخصــائص املهنـي

Professionalization هذه املهنة وتصبح املهنة كاملة وناضجةيف .  

 :ية ألي مهنةوالكتابات يف هذا املوضوع حددت املقومات التال

 .توافر األنشطة والخدمات املفيدة للناس وللمجتمع -1

 .ملن ميارس املهنةمن المهارات والخبرات الفنية المتخصصة فر قدر توا -2

 .ري املتخصصالفك نتاج توافر اإل -3

أخالقية وسلوكية تحكم وتنظم العمل بني األشخاص املهنيني الـذين ميارسـون املهنـة  واعدوجود ق -4

  .ينهم والعمالء املستفيدين من خدمات املهنةوتنظم العالقة ب

 .  ويدافع عنهاباسمهاتجمع لألشخاص املهنيني باملهنة يتحدث وجود  -5

  .املهنة تكون واضحة املعامل والخصائص ومميزة عن غريها من املهن -6
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ويف ضوء ما سبق فإنه ميكن أن نقول بأن الخدمة االجتامعية مهنة يتـوفر بهـا معظـم املقومـات 

 ومن خالل مراجعة األدبيات املتعلقة بتحديد مقومات املهن بصفة عامـة، ومهنـة .بق اإلشارة إليهاالسا

  : الخدمة االجتامعيةيفالخدمة االجتامعية بصفة خاصة، ميكن تحديد املقومات املهنية التالية 

 Philosophy الفلسفة

 Knowledge القاعدة املعرفية

 Aims األهداف

 Skills املهارات

 Practice Organizations مؤسسات املامرسة

 Professional Preparation اإلعداد املهني

 Social Sanction االعرتاف املجتمعي

 Professional License الرخصة املهنية

 Code of Ethics امليثاق األخالقي

 قاـعـدتها  وـتـدعيم، ـمـن ترـسـيخ فلـسـفتهاالـعـريب اـلـوطن يفوتـحـاول مهـنـة الخدـمـة االجتامعـيـة 

 ، وزيـادة مؤسسـات املامرسـة لهـا، وتحسـني مهـارات املشـتغلني بهـا، وتحديد دقيق ألهدافها،املعرفية

 .  لهااملجتمعي لطالبها ومامرسيها، واكتساب مزيد من االعرتاف املهنيوتطوير اإلعداد 

عيـة  االجتامعي عىل رخصة مهنية من الجماألخصايئكذلك هناك محاوالت إلقرار رضورة حصول 

 مهـن مثـل الطـب والهندسـة يفولنـا .  النقابة املهنية للخدمة االجتامعية قبل أن ميارس هذه املهنـةأو

 موضوع إلزام خريجي كليات هذه املهـن برضورة التسـجيل والحصـول عـىل رخصـة يفواملحاماة قدوة 

 .مهنية ملزاولة املهنة من النقابة املهنية املختصة

 بعـض الـدول يف وضع ميثاق أخالقي ملهنة الخدمة االجتامعيـة أوكذلك هناك محاوالت لصياغة 

 بينام نجحت كل من البحرين والكويت وفلسـطني يف .العربية وعىل رأسهم مرص واإلمارات والسعودية

 .بناء ميثاق أخالقي لألخصائيني االجتامعيني بها
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  :أهداف الخدمة االجتامعية

ًوتتـغـري ـهـذه األـهـداف تبـعـا لـظـروف . ـيـدة عدAimsالخدـمـة االجتامعـيـة كمهـنـة لـهـا أـهـداف 

وتعمـل . املجتمعات واالحتياجات واملشكالت القامئة واتجاهات املؤسسات القامئة نحو التغيري املطلوب

 فهـي عـيل سـبيل املثـال ،الخدمة االجتامعية عيل تحقيق أهـداف اجتامعيـة لهـا أهميتهـا يف املجتمـع

 .. .حاجات ومواجهة املشكالتتساهم يف تنمية املوارد البرشية واشباع ال

 الواليـات يف Council on Social Work Educationهذا ولقـد حـدد مجلـس تعلـيم الخدمـة االجتامعيـة 

  : اآلىتيفاملتحدة األمريكية أهداف الخـدمة االجـتامعية 

 . تعزيز الرفاهية لإلنسان، وتخفيف حده الفقر وتدعيم العدالة االجتامعية -1

/ األرس/ األفـراد( املجتمـع يفامعي والتفاعالت اإليجابية بني الوحدات اإلنسـانية تعزيز األداء االجت -2

 ). املجتمعات املحلية/ املنظامت/ الجامعات

 تشـبع الحاجـات التـيرسم وتنفيذ السياسات االجتامعية، وتقديم الربامج والخدمات االجتامعية  -3

 . اإلنسانية االجتامعية

اطنني من خالل العمل االجتامعي والسيايس، مبـا يعـزز العدالـة املطالبة واملدافعة عن حقوق املو -4

  ً.االجتامعية بل واالقتصادية أيضا

 تحسـني وتطـوير مامرسـة يف تسـاهم التـيإجراء البحوث االجتامعية املطلوبة، وإنتـاج املعـارف  -5

 . مختلف املجاالتيفالخدمة االجتامعية 

 محـيط الثقافـات املختلفـة يفعيـة وتطبيقهـا العمل عىل تقدم املامرسة املهنيـة للخدمـة االجتام -6

 . واملتنوعة

ومن مراجعة تاريخ الخدمة االجتامعية فإنه ميكن أن نقول أن أهداف الخدمة االجتامعية كانت 

ً أول األمر أهدافا عالجية ثم ظهرت األهداف الوقائية نظرا لعدة عوامل داخلية خاصة مبهنة الخدمة يف ً

 .ارجية من املجتمع واملهن األخرىاالجتامعية وعوامل أخرى خ
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ثم أضيفت األهداف التنمويـة وخاصـة عنـدما بـدأت الخدمـة االجتامعيـة ربـط نفسـها بـربامج 

ًومرشوعات التنمية االجتامعية بل واالقتصادية، وعندما أيضا انتقلـت الخدمـة االجتامعيـة مـن أوروبـا 

ـة ـدول النامـي ـة إىل اـل ـات املتـحـدة األمريكـي  واملتخلـفـة، ـمـام ـحـتم أن تلـعـب الخدـمـة الغربـيـة والوالـي

ً دورا رئيسيا -ً نظرا لظروف هذه الدول -االجتامعية   .  تبذل فيهاالتي جهود التنمية يفً

 املقدمـة، تليهـا يف تلك الدول النامية واملتخلفة تضع األهـداف التنمويـة يفوالخدمة االجتامعية 

 .  لهذه األهداف عرضاآليتو. األهداف الوقائية ثم األهداف العالجية

  Therapeutic Aims  األهداف العالجية  -1

 مساعدة األفراد والجامعات للتعرف عىل مشكالتهم الناجمـة عـن عـدم يفتتمثل هذه األهداف 

 . تخفيضـها إىل أدىن حـد ممكـنأو يعيشون فيهـا، والعمـل عـىل حلهـا التيالتوازن بينهم وبني بيئاتهم 

، وعـىل االجتامعـياألداء ت واملجتمعات عـىل اسـتعادة قـدراتهم عـىل مبعنى مساعدة األفراد والجامعا

  . مع أنفسهم مع اآلخريناالجتامعيالتغلب عىل صعوبات التوافق 

 :مثل( مساعدة العمالء املشكلني يف الخدمة االجتامعية تتمثل يفباختصار فإن األهداف العالجية 

 ـعـالج أوـعـىل ـحـل ...) ـعـاقني واألرس املفكـكـةاـملـرىض واألـحـداث الـجـانحني واملـسـاجني واـملـدمنني وامل

  .مشكالتهم

 أو Therapeutic Social Workوىف بعض الكتابات تم طرح مصطلح الخدمـة االجتامعيـة العالجيـة 

 لإلشـارة إىل مامرسـات مهنـة الخدمـة Clinical Social Work العياديـة أوالخدمة االجتامعية اإلكلينيكية 

 . عالج املشكالت القامئة بالفعليفمة  مجال املساهيفاالجتامعية 

 Preventive Aims   األهداف الوقائية -2

 التعرف عىل املناطق الكامنة واملحتملـة واملتوقعـة لعـدم يفوتتمثل هذه األهداف 

 تجنـب أو يعيشون فيهـا بهـدف منـع التي الجامعات وبني بيئاتهم أوالتوازن بني األفراد 

  مساعدة األفـراد والجامعـات: أساليب منهاة خالل عد ويتم ذلك من.ظهور عدم التوازن
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 حالـة يف، وتقـديم املسـاعدة املهنيـة ملـن هـم االجتامعـي واملجتمعات عىل تقوية قدرتهم عـىل األداء 

 ولتحقيـق ذلـك عـىل سـبيل املثـال ميكـن . حالة سوء تكيـفيف سليم حتى ال يصبحوا اجتامعيتكيف 

أهدافهم ووقاية أنفسهم من األمراض واملشكالت وتعديل البيئـة تعليم األفراد مهارات جديدة لتحقيق 

ً تصبح أقل ضغطا وأكرث تدعيام وحفزا لسكانهايك ً ً . 

 مساعدة الناس عىل الوقايـة مـن يف الخدمة االجتامعية تتمثل يفباختصار فإن األهداف الوقائية 

 . املـحتمل حدوثهاأو املتنبأ بها أواملشكالت املتـوقعة 

 لإلشارة Preventive Social Workلكتابات تم طرح مصطلح الخدمة االجتامعية الوقائية وىف بعض ا

 . من املشكالتالوقايئ مجال العمل يفإىل مامرسات مهنة الخدمة االجتامعية 

 Developmental Aims  األهداف التنموية  3-

 واملجتمعات وزيـادة  تنمية قدرات ومهارات وموارد األفراد والجامعاتيفوتتمثل هذه األهداف 

فرص الحياة اإلنسانية الكرمية لهم، وتقويـة الطاقـات الحاليـة وإظهـار الطاقـات الكامنـة لـدى األفـراد 

 . والجامعات واملجتمعات

لإلنسـان  ويتضح مام سبق أن األهداف التنموية موجهة لتحقيق وإنجـاح بـرامج التنميـة الشخصـية

  .والتنمية املجتمعية للمجتمع) لجامعاتتنمية قدرات ومهارات وموارد األفراد وا(

 Developmental Social Workوىف بعض الكتابات تم طرح مصطلح الخدمـة االجتامعيـة التنمويـة 

 .التنموي مجال العمل يفلإلشارة إىل مامرسات مهنة الخدمة االجتامعية 

  :مسئولية مهنة الخدمة االجتامعية تجاه خدمة املجتمع

 أن الخدمة االجتامعية قد وصلت إىل مكانـة مهنيـة مناسـبة Johnson و Greenwoodيرى كل من 

 نشـأت عـن ي عالقة الخدمة االجتامعية باملجتمع والتـ:لتحقيقها خمسة مستويات مهنية رئيسية منها

 .  تؤديه فيه، وتحدد تلك العالقة نظرة املجتمع وتقديره للمهنةالذيالدور 
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إىل أن الخدمة االجتامعية أصبحت مهنـة لتـوفر خمسـة  Freidoson وBohemكذلك يشري كل من 

  . مقدرة الخدمة االجتامعية عىل تقديم خدمات لآلخرين:رشوط فيها منها

 للخدمـة Code of Ethics الدساتري األخالقية أو مواثيق الرشف أووتؤكد جميع املدونات األخالقية 

ب أن يـقـوم ويلـتـزم بـهـا األخـصـائيون  يـجـالـتـياالجتامعـيـة ـعـىل العدـيـد ـمـن الواجـبـات وااللتزاـمـات 

 ). العمالء(االجتامعيون عند مامرستهم ملهنة الخدمة االجتامعية تجاه الناس 

وهـو أول ميثـاق ( الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف امليثاق األخالقي لألخصائيني االجتامعيني يفف

 1960يثـاق تـم إصـداره يف العـام  وهذا امل.أخالقي صدر يف مهنة الخدمة االجتامعية عيل مستوي العامل

 وتم تعديله أكـرث مـن ،-1955 تأسست عام - NASWبواسطة الجمعية القومية لألخصائيني االجتامعيني 

نجـده يؤكـد عـىل ) 2008 الوقـت الحـايل هـي الصـادرة يف العـام حتـى والنسخة األخـرية السـارية ،مرة

  .للناس وتحقيق العدالة االجتامعية لهممسئولية وتعهد مهنة الخدمة االجتامعية بتقديم الخدمات 

وهو ثاين ميثاق أخالقي صـدر يف مهنـة ( بريطانيا يفوىف امليثاق األخالقي لألخصائيني االجتامعيني 

 بواسـطة الجمعيـة 1975 وهـذا امليثـاق تـم إصـداره يف العـام .الخدمة االجتامعية عيل مسـتوي العـامل

 ، وـتـم تعديـلـه أـكـرث ـمـن ـمـرة- 1960  تأسـسـت يف الـعـام- BASWالربيطانـيـة لألخـصـائيني االجتامعـيـني 

نجد العديد مـن املسـئوليات ) 2014 الوقت الحايل هي الصادرة يف العام حتىوالنسخة األخرية السارية 

 .  منها تعزيز الرفاهية لكل الناس، القيام بها تجاه املجتمعاالجتامعي األخصايئ يجب عىل التياملهنية 

 1994وهـذا امليثـاق تـم إصـداره يف العـام ( كنـدا يفي لألخصائيني االجتامعيني وىف امليثاق األخالق

 والنسـخة األخـرية ، وتم تعديله أكرث من مرة،CASWبواسطة الجمعية الكندية لألخصائيني االجتامعيني 

 االجتامعـي األخصـايئ أحـد بنـوده أن يفنجـد ) 2005 الوقت الحايل هي الصادرة يف العام حتىالسارية 

 ورضورة مساعدته عيل الحصـول رئييس وسعه ملصلحة العميل كالتزام مهنة يفه أن يعمل أقىص ما علي

  .عيل كل حقوقه



 80 الفصل الرابع
 

 

الذي تم إصداره بواسطة االتحاد الـدويل ( لألخصائيني االجتامعيني الدويلويقرر امليثاق األخالقي 

 حتـى والنسخة األخرية السارية ،ة وتم تعديله أكرث من مر،1976 يف العام IFSWلألخصائيني االجتامعيني 

 تكريس املعـارف واملهـارات يف االجتامعي األخصايئمسئولية ) 2012الوقت الحايل هي الصادرة يف العام 

 إحـداث التغيـري والتنميـة والعدالـة يفاملوضوعية املنظمة ملسـاعدة األفـراد والجامعـات واملجتمعـات 

 . كالت حل املشيف املجتمع واملساهمة يفاالجتامعية 
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 الفصل الخامس

 مامرسـة

 مهنة الخدمة االجتامعية ومجاالتها

 مقدمــة

 وذلـك مـن خـالل تعريـف ، بالحديث عن مامرسـة مهنـة الخدمـة االجتامعيـةهذا الفصليهتم 

هـذا  كـذلك سـيقوم .مفهوم املامرسة املهنية يف الخدمة االجتامعية وتحديد مؤسسـات هـذه املامرسـة

 لتوضـيح كيـف أن مهنـة ،خدمـة االجتامعيـةبإلقاء الضوء عـيل مجـاالت مامرسـة مهنـة الًأيضا الفصل 

ذلـك كـل  وقبل .الخدمة االجتامعية ميكن أن تعمل تقريبا يف كل مجاالت الحياة والعمل يف أي مجتمع

  .سيتم تعريف مفهوم مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية

 :مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية

 امليدان والتعود عيل إىلق واملزاولة والنزول  التطبيإىل لإلشارة Practiceلغويا جاءت كلمة مامرسة 

 وبـدون هـذه ، والخدمة االجتامعيـة مهنـة مامرسـة.عمل معني والقيام بعمل ما لتحقيق هدف محدد

 وهنـاك تعريفـات عديـدة ملمــارسة مــهنة . املجتمـعيفاملامرسة فلن يكون هناك وجود فعىل للمهنة 

 : نذكر منها،الخـدمة االجتامعية
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 :)(NASW (1977) عية القومية لألخصائيني االجتامعيني بالواليات املتحدة األمريكيـةتعريف الجم -1

مامرسة الخدمة االجتامعية تتكون من التطبيق املهنـي لقـيم ومبـادئ وتكنيكـات مهنـة الخدمـة 

 الحصـول عـيل يف  مسـاعدة النـاس : أكرث من األهداف التاليـةأو وذلك لتحقيق واحد ،االجتامعية

 مسـاعدة ، والعـالج الـنفيس لألفـراد واألرس والجامعـاتاإلرشاد تقديم ،يحتاجونهاالخدمات التي 

 املشـاركة يف العمليـات ،الجامعات واملجتمعات املحلية لتحسني الخـدمات االجتامعيـة والصـحية

 إن مامرسـة الخدمـة االجتامعيـة تتطلـب املعرفـة بالتنميـة .الترشيعية من أجـل مصـلحة النـاس

 .ت االجتامعية واالقتصادية والثقافية وبالتفاعل بني كل هذه العواملاإلنسانية والتنظيام

 االنتفـاع مبعـارف إىل مامرسـة الخدمـة االجتامعيـة تشـري :)1978 (تعريف يحيي حسـن درويـش -2

الخدمة االجتامعية ومهاراتها يف تقديم برامج الخدمة االجتامعية باألسلوب الذي يتفـق مـع قـيم 

اإلقالل من املشـكالت القامئـة وإعـادة القـدرات املفقـودة لـدي األفـراد  وتتضمن املامرسة ،املهنة

 .وعملية التأهيل والعمليات الوقائية

 مامرسة الخدمـة االجتامعيـة :)CASW (1994(( تعريف الجمعية الكندية لألخصائيني االجتامعيني -3

 ،جتامعيـةللمشـكالت اال واملسـاعدة يف الوقايـة والعـالج ، املوقـفأوهي عملية تقـدير للمشـكلة 

 وذـلـك ـمـن ـخـالل ، واملجتمـعـاتوالتعزـيـز ـلـألداء االجتامـعـي لألـفـراد واألرس والجامـعـات واـملـنظامت

ـات  ـوير السياـس ـي وتـط ـاد االجتامـع ـانية واإلرـش ـة واإلنـس ـدمات االجتامعـي ـديم الـخ ـات تـق عملـي

يـق  تحسني الظروف واألوضاع االجتامعيـة واملسـاواة بـني النـاس وتحقإىلاالجتامعية التي تهدف 

 .العدالة االجتامعية واالقتصادية

 مامرسـة الخدمـة االجتامعيـة هـي :)Robert Barker (1999)(2003(( تعريف روبرت باركر -4

استخدام معارف ومهارات الخدمة االجتامعية يف تنفيذ مطالب املجتمع من هذه املهنـة 

 .ةيف أن تقدم الخـدمات االجتامعيـة بطريقـة تتفـق مـع قـيم مهنـة الخدمـة االجتامعيـ

  الـعـالج وإـعـادة:ومامرـسـة الخدـمـة االجتامعـيـة تتـضـمن أنـشـطة مهنـيـة عدـيـدة منـهـا

  وقـد تكـون مامرسـة الخدمـة . والوقايـة)ملن لديهم سـوء توظيـف اجتامعـي(  التأهيل
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 وـخـالل مامرـسـة الخدـمـة . الكـبـريةأو املتوـسـطة أواالجتامعـيـة ـعـيل مـسـتوي الوـحـدات الـصـغرية 

 أوالعيـادي  ( العالجـي: منهـا،الجتامعيني ميارسون أدوارا مهنيـة عديـدةاالجتامعية فإن األخصائيني ا

مقدم الرعاية ومدير الحالـة  أوواإلداري واملدافع والوسيط واملستشار واملرشد ومعطي ) اإلكلينييك

 ميـداين ومخطـط وحـامي وباحـث  محفـز وأخصـايئأوواملتواصل ومـدير بيانـات ومقـوم ومحـرك 

 .لقيمومرشف ومعلم ومحافظ عيل ا

مامرسـة الخدمـة  :)(Philip Popple & Leslie Leighninger (2002) تعريف فيليب بوبل وليزيل ليغننجـر -5

 مكونـات أو وتشتمل عيل أربعة أبعـاد ،االجتامعية هي التطبيق العميل ملهنة الخدمة االجتامعية

 :هي

 . الرئيسية واملساعدةSocial Work Methodsطرق الخدمة االجتامعية  -  أ 

 املجال املـدريس واملجـال الصـحي ومجـال العدالـة :مثل( Practice Fieldsمجاالت املامرسة   -ب

 ...).الجنائية ومجال رعاية األرسة

 مشـكلة الفقـر ومشـكلة اإلدمـان ومشـكلة :مثـل(Social Problemsاملشـكالت االجتامعيـة  -ج

 ...).البطالة ومشكلة السكن واملشكالت األرسية

 أو أرس أو ًا التـي سـيتم العمـل معهـا سـواء كـانوا أفـرادHuman Unitsية الوحدات اإلنسان -د

 .جامعات أو منظامت أو مجتمعات محلية أو شبكات اجتامعية أو املجتمع ككل

 األخصـايئ مامرسة الخدمة االجتامعية هي مقـدار مـا يسـهم بـه :)2015(تعريف رشاد عبد اللطيف  -6

 والقيام مبراجعة ما تم من أفعال للتأكد من ،اـوسائل تحقيقه و،ةـد األهداف املهنيـاالجتامعي يف تحدي

  .أن املامرسة املهنية قد حققت األهداف املرجوة

 ،ويف ضوء ما سبق ميكن تعريـف مامرسـة الخدمـة االجتامعيـة بأنهـا التطبيـق املهنـي وامليـداين

 من أجل مساعدة ،ني لذلك بواسطة األخصائيني االجتامعيني املؤهل،ملعارف ومهارات الخدمة االجتامعية

 أو متوسـطة أو سواء كانوا وحدات صغرية ،ون إليهاأ يلجأوالناس الذين يحتاجون لخدمات هذه املهنة 

 مع مراعاة دين وثقافة وظروف هؤالء ،يف ضوء قيم وأخالقيات ومبادئ مهنة الخدمة االجتامعية، كبرية

 .  تفرقةأوالناس دون متييز 
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 :الخدمة االجتامعيةنة مهأجهزة مامرسة / مؤسسات

 من هـذه املكونـات ، العنارص العديدةأوبصفة عامة يتكون املجتمع من مجموعة من املكونات 

 النسق األرسي والنسق التعليمي والنسـق Systems ومن أمثلة األنساق . األنساق واملنظامت: العنارصأو

ومـن أمثلـة املـنظامت .. .الثقـايفاالقتصادي والنسق الديني والنسق السيايس والنسق الصحي والنسـق 

Organizations املدرسة والكلية واملعهد والجامعـة واملستشـفي واملسـجد والكنيسـة واملصـنع والرشكـة 

 ...والجمعية األهلية والنادي والحزب السيايس والنقابة املهنية والنقابة العاملية

ُعـنـي أنـهـا مـتـارس ـمـن ـخـالل  مب،Institutional Professionالخدـمـة االجتامعـيـة مهـنـة مؤسـسـية 

 قطـاع أو أهليـة أو وسـواء كانـت حكوميـة ، خارجهـاأو سـواء داخلهـا ، منظامت املجتمعأومؤسسات 

أيضـا الخدمـة .. . التعليمـيأو االقتصـادي أو الصـحي أو سواء كانت تعمل يف املجال االجتامعي ،خاص

 فهـي عـيل ،يل تحقيـق أهـدافهااالجتامعية تعمل بالتعاون مع أنساق املجتمع من أجـل مسـاعدتها عـ

 وعيل تكـوين عالقـات طيبـة وايجابيـة بـني ،سبيل املثال تساعد النسق األرسي عيل استمرار الزواج فيه

 ... عالجها يف حال حدوثهاأو وعيل مساعدة األرسة من الوقاية من املشكالت األرسية ،أعضاء األرسة

 أي مجـال وعـىل أي مكان وىف أي يفارس ُهذا وميكن أن نقول أن الخدمة االجتامعية ميكن أن مت

 فالخدمة االجتامعية : املستوى فعىل سبيل املثالأو املجال أو هذا املكان يفمستوى مادام هناك إنسان 

 . الريف والحرض والبدويفميكن أن تعمل 

دمة ، والخ..العاميل واملجال املدريس واملجال الطبي املجال يفوالخدمة االجتامعية ميكن أن تعمل 

 والعـاملي واإلقليمـي والقومي املستوى املحىل :االجتامعية ميكن أن تعمل عىل مختلف املستويات مثل

 عـيل أو) األرس/ األفـراد (Micro Units عـىل مسـتوى الوحـدات الصـغرية :التـايل من خـالل التقسـيم أو

حـدات الكبـرية  عـىل مسـتوى الوأو) الجامعات واملـنظامت (Mezzo Unitsمستوي الوحدات املتوسطة 

Macro Units) أو املجتمـع الـدويل/ املجتمعـات اإلقليميـة/ املجتمعـات القوميـة/ املجتمعـات املحليـة 

  .)يالعامل
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.  ملامرـسـة الخدـمـة االجتامعـيـةاـلـرئييس املجتـمـع املـجـال يفاألجـهـزة القامـئـة / ومتـثـل املؤسـسـات

عية مهنة مامرسة، وبدون هذه املامرسـة إن الخدمة االجتام. فالخدمة االجتامعية مهنة تطبيقية عملية

 .  املجتمعيففلن يكون هناك وجود فعىل للمهنة 

 :هي ثالثة أنواع من األجهزة يفوميارس األخصائيون االجتامعيون عملهم 

 Basic settings األساسية  أواألجهزة الرئيسية   -1

 الشـئون  وزارة:فيهـا، مثـلً تأسسـت خصيصـا ملامرسـة الخدمـة االجتامعيـة أو أنشأت التيوهى تلك 

 .االجتامعية، ومكاتب االستشارات األرسية ومكاتب الخدمة االجتامعية املدرسية

 Secondary or Host Settings املضيفة  أواألجهزة الثانوية   -2

 أن هـذه إال تأسست لتحقيق أغراض أخـرى غـري الخدمـة االجتامعيـة، أو أنشأت التيوهى تلك 

 املـدارس : تحقيق أغراضها، ومن أمثلة هذه األجهـزةيفدمة االجتامعية ملساعدتها األجهزة تستعني بالخ

واملعاهد والكليات والجامعات واملستشـفيات واملصـانع ودور الحضـانة ومؤسسـات وجمعيـات رعايـة 

 .. .وتأهيل املعاقني واملسنني واألحداث واملسجونني

 Helping Settings املساعدة  أواألجهزة املعاونة   -3

 األجهزة الرئيسية واملضيفة عىل تأدية دورهـا بكفـاءة : تهدف إىل معاونة ومساعدة كل منالتيوهى 

ومن أمثلة هذه األجهـزة . .علية أكرث، وذلك من خالل مدها باملعلومات واألموال واملساعدات واملتطوعنياوف

 . كز البحوث والدراسات سجل تبادل املعلومات وصندوق التمويل املشرتك ومكاتب التطوع ومرا:نذكر

 مؤسسـات Arnold Gurin وأرنولـد جـورين Robert Perlmanويصنف كـل مـن روبـرت بريملـان 

  :كالتايل هي الخدمة االجتامعية إىل ثالثة أنواع يفاملامرسة 

  Voluntary Associationsالجمعيات التطوعية   -1

 تقـديم خـدمات ألعضـائها،  تهـدف إىلالتـيوهى تشتمل عىل العديد مـن الجمعيـات األهليـة 

 . املجتمعيف العالقات االجتامعية أو النظم أو إصالح لبعض املؤسسات أووإحداث تغيري 
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 Service Agencies  مؤسسات الخدمة  -2

 .  أنشئت لتقديم خدمة معينة لفئة معينة من فئات املجتمعالتيوهى املؤسسات الحكومية 

  Inter-organization Planning املنظامت التخطيطية  -3

وهى منظامت رسمية وظيفتها تحقيق التنسيق والتعاون بني الجمعيـات التطوعيـة ومؤسسـات 

كذلك من مسـئوليات املـنظامت التخطيطيـة تحديـد كيفيـة تنظـيم وتوزيـع املـوارد املتاحـة . الخدمة

 .  املجتمعيفملواجهة املشكالت االجتامعية 

  :خدمة االجتامعية حسب التبعية إىل اليفكذلك ميكن تصنيف مؤسسات املامرسة 

ها الدولة وتتـوىل مسـئولية متويلهـا واإلرشاف عليهـا ومـن أ تنشالتيوهى  :املؤسسات الحكومية -1

  .االجتامعي املدارس الحكومية، ومكاتب العمل ومكاتب الضامن :أمثلتها

بجهـود تطوعيـة رها  ويتولون إدارتها ومتويلها وإشهااألهايل يكونها التيوهى  :الجمعيات األهلية -2

  .حكومي إطار قانون الجمعيات واملؤسسات األهلية وتحت إرشاف يف

 .  اإلدارة والتمويليفوهى مؤسسات تجمع بني الجهود الحكومية واألهلية  :املؤسسات املشرتكة -3

 :مجاالت مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية

ع إنساين عـن طريـق عـدة محـاور  يف تنمية أي مجتمًمهامتلعب مهنة الخدمة االجتامعية دورا 

 ومواجهـة ، تنميـة قـدرات األفـراد واألرس والجامعـات واملـنظامت واملجتمـع ككـل: منهـا،تعمل عليهـا

وتظهر أهمية هذا الدور كلام اتسع .. . العالجأوسواء عيل مستوي الوقاية  املشكالت وخاصة االجتامعية

 وتعدد مظـاهر ، وتبعا لتطور املجتمع،) الواسعهومهمبف( وتعرض لتيار التغيري االجتامعي ،نطاق املجتمع

تظهر ... وتبعا لدرجة فهم ووعي املجتمع مباهية وأهمية مهنة الخدمة االجتامعية،النشاط اإلنساين فيه

 ...أهمية مهنة الخدمة االجتامعية وبالتايل تعددت مجاالت مامرستها وتزداد عددها
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املجـاالت  ألن كل هـذه ،يف كل مجاالت الحياة والعملومهنة الخدمة االجتامعية ميكن أن تعمل 

 أو جامعـي أو يعمـل بهـا إنسـان سـواء بشـكل فـردي  وبهـا مـنظامت، وبها جامعات إنسـانية،بها إنسان

ً غالبا ما ،عديدة ومتنوعة ويف ضوء ما سبق ميكن القول بأن الخدمة االجتامعية تعمل يف مجاالت .فريقي

 بهدف مساعدة هـذه القطاعـات والرشائـح ،ات ومناطق أي مجتمعتغطي جميع قطاعات ورشائح وفئ

والفئات واملناطق عيل تنمية قدراتها وزيادة فرص الحياة لهـم وإشـباع حاجـاتهم ومواجهـة املشـكالت 

  .لديهم عيل مستوي الوقاية والعالج

ايـة  مجال رعاية الطفولة ومجال رعايـة الشـباب ومجـال رع:من هذه املجاالت عيل سبيل املثال

املسنني ومجال رعاية األرسة واملجال املدريس ومجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة واملجـال السـيايس 

ومجال التنمية الريفية ومجال رعاية املرأة واملجال العاميل ومجال حاميـة البيئـة مـن التلـوث ومجـال 

 .. .الدفاع االجتامعي ومجال املسئولية االجتامعية

 ، املامرسة املهنيـة يف الخدمـة االجتامعيـةFields املتاحة ملفهوم مجاالت وهناك بعض التعريفات

 :نذكر منها

مجاالت الخدمة االجتامعية هـي بنـاء مـن املامرسـة يشـكل بدقـة للتعامـل مـع عمـالء الخدمـة  -1

 .االجتامعية ملساعدتهم عيل مواجهة مشكالت معينة

ان ومطلوب جهود مهنية مـن قبـل مواقف اجتامعية معينة تتضمن مشكالت معينة تواجه اإلنس -2

 . االجتامعي ملساعدة اإلنسان عيل التغلب عيل هذه املشكالتاألخصايئ

  . النطاق الذي يتم فيه العمل املهني لألخصايئ االجتامعيأو الحيز أواإلطار  -3

 األخـصـايئمـنـط ـمـن التقـسـيم اـلـوظيفي ملامرـسـة الخدـمـة االجتامعـيـة كأنـشـطة متمـيـزة ميارـسـها  -4

 منط خـاص ومحـدد إىلع نوعية معينة من العمالء لهم احتياجات ومشكالت تحتاج االجتامعي م

مـاهر أبـو (من التدخل املهني ملواجهتها من خـالل املؤسسـات التـي تخـدم عمـالء هـذا املجـال 

 .)2008 :املعاطي
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 ،ويف ضوء ما سبق ميكن تعريف مجاالت املامرسة املهنية يف الخدمة االجتامعية بأنها أطر مهنيـة

 برشيحة معينـة أو ،تتضمن مجموعة معينة من االحتياجات واملشكالت املرتبطة بفئة معينة من الناس

 االجتامعي عمله املهني مـن أجـل تقـديم األخصايئ وميارس ، مبنطقة معينة من املجتمعأومن السكان 

  .ة االجتامعية وذلك يف ضوء مبادئ وقيم وأخالقيات مهنة الخدم،العون واملساعدة والخدمات املطلوبة

 . وامليدان يتضمن أكـرث مـن مجـال، فامليدان أكرب من املجال،أيضا هناك فرق بني امليدان واملجال

 :فعيل سبيل املثال فإن ميدان الدفاع االجتامعي يتضمن ستة مجاالت هي كالتايل

 مجال رعاية األحداث -1

 مجال رعاية أطفال بال مأوي -2

 مجال رعاية املتسولني -3

 سجونني مجال رعاية امل -4

 مجال رعاية الضحايا -5

  مجال رعاية املعتمدين عيل املخدرات واملسكرات -6

 :مثال آخر فإن الخدمة االجتامعية يف ميدان العمل تشتمل عيل ثالثة مجاالت هي

 )الخدمة االجتامعية يف املجال العاميل(الخدمة االجتامعية العاملية  -1

 ..).سسات واملنظامتبالرشكات واملؤ(الخدمة االجتامعية مع املوظفني  -2

  .الخدمة االجتامعية يف مجال الصحة والسالمة املهنية -3

 فعـيل سـبيل . مجاالت فرعية منهاانبثاقأيضا نجد يف بعض مجاالت مامرسة الخدمة االجتامعية 

 مجـال رعايـة الطفولـة : مثـل، من مجـال رعايـة األرسة مجـاالت فرعيـةانبثقاملثال يف الوقت املعارص 

وهـي ...لشباب ومجال رعاية املسنني ومجال رعاية األيتام ومجال رعاية أطفال بال مـأويومجال رعاية ا

متثل مجاالت جديـدة مسـتحدثة أصـبح لهـا معـامل مميـزة لهـا يف تعلـيم وتـدريب ومامرسـة الخدمـة 

  .االجتامعية
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 ،ملستحدثة ا أنه من الصعب الفصل بني الخدمة االجتامعية يف مجال رعاية األرسة وهذه املجاالتإال

وذلك قد يرجع لكونها منبثقـة .. .فهي متداخلة معا ويوجد فيام بينهم اعتامد متبادل وجوانب مشرتكة

 .من أصل واحد

ً غالبا مـا تغطـي ،ويف واقع األمر فإن مهنة الخدمة االجتامعية تعمل يف مجاالت عديدة ومتنوعة

ذه القطاعات والرشائح والفئات  بهدف مساعدة ه،جميع قطاعات ورشائح وفئات ومناطق أي مجتمع

واملناطق عيل تنمية قدراتها وزيادة فرص الحياة لهم وإشباع حاجاتهم ومواجهة املشكالت لديهم عـيل 

 .مستوي الوقاية والعالج

 مجال رعاية الطفولة ومجال رعايـة الشـباب ومجـال رعايـة :من هذه املجاالت عيل سبيل املثال

جال املدريس ومجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة واملجـال السـيايس املسنني ومجال رعاية األرسة وامل

ومجال التنمية الريفية ومجال رعاية املرأة واملجال العاميل ومجال حاميـة البيئـة مـن التلـوث ومجـال 

 .. .الدفاع االجتامعي ومجال املسئولية االجتامعية

يـاة وجميـع مراحـل النمـو لـدي وكام نري فإن هذه املجاالت تقريبا تغطي جميـع مجـاالت الح

 :إىل هذا وميكن أن نصنف هذه املجاالت .اإلنسان

 مجال رعاية الطفولة ومجال رعاية الشباب ومجال رعاية :مثل( حسب مراحل النمو لدي اإلنسان -1

 ...).املسنني

 ...). مجال التنمية الريفية ومجال التنمية الحرضية:مثل(  حسب أماكن املامرسةأو -2

 املجال املـدريس واملجـال الطبـي ومجـال الجمعيـات األهليـة :مثل( ت املامرسةحسب منظام أو -3

 ....)واملجال السيايس ومجال املسئولية االجتامعية

ـا أو -4 ـرية بعينـه ـول مـشـكالت كـب ـل( ـح ـاطق :مـث ـال املـن ـوث ومـج ـن التـل ـة ـم ـة البيـئ ـال حامـي  مـج

 ...).العشوائية

 ومجـال ايـة ذوي االحتياجـات الخاصـة مجـال رع:مثـل ( موجهة لفئات معينة تحتاج للمساعدةأو -5

رعاية األحداث ومجال رعاية أطفال بـال مـأوي ومجـال رعايـة األيتـام ومجـال رعايـة املسـجونني 

 ...).وأرسهم
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 املسـاهمة يف تحقيـق أهـداف إىل وتهدف مهنة الخدمة االجتامعية من عملها يف تلك املجـاالت 

الخدمـة االجتامعيـة يف مجـال رعايـة الشـباب هـو  فعيل سبيل املثال فإن أهداف مهنة .هذه املجاالت

 ... ويف املجال املدريس هو تحقيق أهداف املدرسة،تحقيق أهداف أجهزة رعاية الشباب

 املسـاهمة يف إحـداث إىلكذلك فإن مهنة الخدمة االجتامعيـة بـدخولها هـذه املجـاالت تهـدف 

 مبعنـي . واألنساق االجتامعية واملجتمعـاتالتغيريات اإليجابية يف األفراد واألرس والجامعات واملنظامت

 مساعدة اإلنسان عيل تحقيق أفضل توافق مع نفسه ومع البيئة إىلأن مهنة الخدمة االجتامعية تهدف 

 ... مبا يساعده عيل تحقيق أهدافه يف الحياة والدراسة والعمل،املحيطة به

 أي مجـال مـن هـذه املجـاالت  االجتامعي ملهنة الخدمة االجتامعيـة يفاألخصايئوخالل مامرسة 

 ويطبـق املـنهج العلمـي ويتبـع مراحـل وخطـوات Professional Roles ميارس العديد من األدوار املهنية

 وذلك يف ضوء أهداف وقيم املهنة وبناء عيل البنـاء ،العمليات املهنية املتعلقة بعملية مساعدة العمالء

 االجتامعـي سـواء أثنـاء األخصـايئكتسـبها وتـدرب عليهـا املعريف لها وباستخدام املهارات املهنية التي أ

 ... مع مراعاة العمل مع التخصصات املهنية األخرى كفريق عمل، يف العملأوالدراسة 

 سيتم الحـديث بالتفصـيل عـن أحـد أهـم وأقـدم مجـاالت مامرسـة الذي بني أيديناويف الكتاب 

 هـذا املجـال ،سة املهنية للخدمـة االجتامعيـة كنموذج عيل مجاالت املامرأوالخدمة االجتامعية كمثال 

  . الخدمة االجتامعية يف املجال املدريسأوهو مجال الخدمة االجتامعية املدرسية 

 

 

 

 



 

  
 

 

  

 الفصل السادس

  ماهية الخدمة االجتامعية

  يف املجال املدريس

 

 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

 ل املدريسنشأة الخدمة االجتامعية يف املجا  

 تعريف الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس  

  االجتامعي املدريساألخصايئمفهوم   

 أهداف الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس  

 الخدمة االجتامعية يف املجال املدريسمهنة فلسفة   

 طرق مهنة الخدمة االجتامعية  

  االجتامعياألخصايئ أدوار  
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 دسالفصل السا

  ماهية الخدمة االجتامعية

 يف املجال املدريس

 مقدمــة

 Social Work in الفصل بإلقاء الضوء عيل ماهية الخدمة االجتامعية يف املجال املـدريسهذا يهتم 

The School Field مجال الخدمة االجتامعية املدرسـيةأو Social Work School كأحـد املجـاالت الرئيسـية 

 بل هو من املجاالت الرائدة من حيـث بـدايات املامرسـة ، مهنة الخدمة االجتامعيةوالكبرية يفاملهمة و

 حيـث توجـد ،يف مختلـف املنـاطق  كذلك هو من املجـاالت األكـرث انتشـارا.املهنية للخدمة االجتامعية

 ...املدارس مبختلف أنواعها ودرجـاتها ومسـتوياتها يف مختلف املحافظات واملناطق

 ،املجال املدريس يعترب من املجـاالت الرئيسـية يف مهنـة الخدمـة االجتامعيـةوبكلامت أخري فإن 

 جنوبهـا إىل واألكرث انتشارا يف مختلف محافظات مرص مـن شـاملها ،وأقدم مجاالت املامرسة املهنية بها

 . غربهاإىلومن رشقها 
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 املجال املـدريس  وهي أن الخدمة االجتامعية يفإال ،مهمةويف البداية فإنه البد من توضيح نقطة 

 انتهـاء ى وحتـ)دور الحضانة وريـاض األطفـال(ًتهتم بالتالميذ والطالب بدأ من مرحلة ما قبل املدرسة 

ً أما الخدمة االجتامعية يف املجـال التعليمـي فهـي تهـتم بالتالميـذ والطـالب بـدأ مـن .املرحلة الثانوية

  . انتهاء املرحلة الجامعيةوحتىمرحلة ما قبل املدرسة 

 سـنة 15ما الخدمة االجتامعية يف مجال رعاية الشباب فهي تهتم بالشباب كمرحلة منو تبدأ من أ

 ، مل يلتحقـوا بهـذه املؤسسـاتحتى أو تخرجوا منها أو سواء كانوا يف مؤسسات تعليمية ، سنة25 وحتى

اء كـانوا  وسـو،وسواء كانوا ميارسون بعض أنشطة شغل أوقات الفراغ يف مراكز وأندية وساحات الشباب

 ال يعمـلـون بـهـا أو املـصـانع القامـئـة يف املجتـمـع أو الرشـكـات أو املؤسـسـات أويعمـلـون يف اـملـنظامت 

  ...ويبحثون عن العمل

 ،ويف الفصل الحايل سيتم إلقاء الضوء بإيجاز عن ماهيـة الخدمـة االجتامعيـة يف املجـال املـدريس

ف يـتم توضـيح الوظيفـة االجتامعيـة وقبـل ذلـك سـو...وذلك من حيث النشأة والتعريـف واألهـداف

 . من منطلق أن الخدمة االجتامعية هي املهنة املسئولة رقم واحد عن تحقيق هذه الوظيفة،للمدرسة

 :نشأة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس

باختـصـار دخـلـت الخدـمـة االجتامعـيـة يف املـجـال اـملـدريس ـعـن طرـيـق بـعـض اـملـدارس األهلـيـة 

 باسـم 1907-1906 األمريكية مبـدن بوسـطن وهـارتفورد ونيويـورك يف العـام الـدرايس بالواليات املتحدة

ويف . بغرض مساعدة التالميذ الذين يقطنـون األحيـاء الفقـريةVisitors Teachersحركة املدرسني الزائرين 

لعمل  عينت مدرسة مانشيسرت الحكومية بوالية نيويورك أخصائيني اجتامعيني ل1914-1913العام الدرايس 

  .)2011 :ماهر أبو املعاطي( االجتامعي يف ذلك الوقت باملدرس الزائر األخصايئ وكان يسمي ،بها

 :ثم انترشت بعد ذلك مهنة الخدمـة االجتامعيـة يف الغالبيـة العظمـي مـن املـدارس يف كـل مـن

 .الواليات املتحدة األمريكية دول أوروبا الغربية

ــبة ملرص ــة االجتامعوبالنـس ــت الخدـم ــام  دخـل ــدريس يف الـع ــال اـمل ــة يف املـج   1950 - 1949ـي
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 الشـعب ألبنـاء الدكتور طه حسني قرارا بجعل التعلـيم مجانـا األستاذوذلك عندما أصدر وزير املعارف 

 وذلك بهدف محاربة األمية ونرش العلم ،"مثل املاء والهواء ومتاح للجميع" ورفع شعار التعليم ،املرصي

 التالميذ عدادأنظرا لتزايد   يتفرغ املدرسون للعملية التعليميةوحتى .املرصي الشعب أبناءوالتعليم بني 

وزيادة عدد الفصـول الدراسـية تـم أخـذ املسـئوليات اإلداريـة واإلرشافيـة واالجتامعيـة مـن املدرسـني 

 ...وتكليف األخصائيني االجتامعيني بها

 وذلـك فـيام حل املـدرس املرشف االجتامعي بأن يحل ماألخصايئبكلامت أخري فإن الوزارة كلفت 

 ونرش املـدارس كـان التوسـع يف توظيـف األخصـائيني إنشـاء ومع التوسع يف .يتعلق باألنشطة املدرسية

 .االجتامعيني للعمل يف هذا املجال

 املرحلـة إىلثـم   املرحلـة الثانويـةإىلوالجدير بالذكر أن الخدمة االجتامعية يف مرص دخلـت أوال 

 . االبتدائيةملرحلة  اإىلاإلعدادية ثم 

 فإنـه ،وبالنسبة لنشأة مهنة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس يف اململكـة العربيـة السـعودية

 التـي حتمتهـا الزيـادة يف  فيام يسمى باملرحلة التمهيدية:متثلت األوىلميكن أنها مرت بخمس مراحل 

ًربزه املعلـم جنبـا إىل جنـب مـع دوره عدد الطالب واملدارس وغياب الدور الرتبوي الـذي يفـرتض أن يـ

التعليمي األمر الذي أثر عىل أدوار التالميذ وعالقاتهم مع بعضهم البعض مام أدى إىل التفكري يف إدخال 

 .أنشطة جديدة

 للرتبيـة االجتامعيـة إدارة فأطلق عليها املرحلة اإلعدادية والتي تم فيها إنشاء :أما املرحلة الثانية

، ـمـن قـبـل وزارة املـعـارف وـتـم تزوـيـد تـلـك اإلدارة باألخـصـائيني  ه1374ي يف ـعـام والنـشـاط االجتامـعـ

االجتامعيني الذين ظهرت بوجودهم العديد من األنشطة االجتامعية ومن بينها عمليات التطـوع التـي 

ًقام بهـا املعلمـون يف املـدارس، مـام خلـق نوعـا مـن التفاعـل داخـل العمليـة التعليميـة بـني الطـالب 

 .مومعلميه

ـة ـة الثالـث ـا املرحـل ـن:أـم ـني ـم ـود اثـن ـتعانة بجـه ـا االـس ـت فيـه ـي مـت ـة والـت ـة املهنـي ـي املرحـل   فـه

ــام  ــدارس يف ـع ــني باـمل ــائيني االجتامعـي ــعود ه1375 األخـص ــك ـس ــة املـل ــد األول مبديـن ــث تواـج   حـي
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ز العلمية بجدة والثاين مبدارس مكة ليتوليا عمليات اإلرشاف عىل األنشـطة االجتامعيـة مـن خـالل إبـرا

 .دور الخدمة االجتامعية يف هذا الجانب

 فكانت نقطة تحول هامة، حينام تم إسناد الخدمة االجتامعيـة باملـدارس إىل :أما املرحلة الرابعة

األخـصـائيني االجتامعـيـني الـسـعوديني، بـعـد أن أـصـبح بـكـل جامـعـة ـمـن الجامـعـات قـسـم للدراـسـات 

 . قسم للخدمة االجتامعيةأواالجتامعية، 

يف ) اإلدارة العامة لتوجيه الطـالب وإرشـادهم( تم إنشاء ما يعرف مبسمى :لة الخامسةويف املرح

، وذلك بغرض توفري أكرب اهـتامم ورعايـة وتوجيـه وإرشـاد ممكـن للطـالب باملـدارس، ويف  ه1401عام 

  .مختلف املراحل التعليمية، مبا ميكنهم من مواجهة مشكالتهم التعليمية، التي ميكن أن تصادفهم

 :ريف الخدمة االجتامعية يف املجال املدريستع

 : نذكر منها عيل سبيل املثال،هناك تعريفات عديدة للخدمة االجتامعية يف املجال املدريس

الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس هي مجموعة الجهود املهنية التي تعمل عـيل رعايـة النمـو  -1

مئة لنموهم وفق ميولهم وقدراتهم وما يتفق االجتامعي للطالب بقصد تهيئة أنسب الظروف املال

 .مع ظروف واحتياجات املجتمع الذي يعيشون فيه

الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس هي مجموعة الجهود املهنية املنظمـة التـي تقـدم للتلميـذ  -2

 مـن الفـرص االسـتفادةبهدف تدعيم العملية التعليمية وتنمية شخصية التلميذ ومسـاعدته عـيل 

 . أقيص حد تسمح به قدراتهم واستعدادهمإىلربات املدرسية والخ

الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس هي مجموعة املجهودات والخدمات والربامج التي يقـدمها  -3

األخصائيون االجتامعيون ألطفال وطلبة املدارس بقصد تحقيق أهداف تربوية وتنمية شخصياتهم 

 أقيص حـد تسـمح بـه قـدراتهم إىل والخـربات املدرسـية  مـن الفـرصاالستفادةومساعدتهم عيل 

  .واستعداداتهم املختلفة

ـة املناـسـبة -4 ـة التدخلـي  الخدـمـة االجتامعـيـة يف املـجـال اـملـدريس ـهـي إـطـار ـمـن العملـيـات املهنـي
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 لطبيعة املدرسة الحديثة ملساعدتها بإداراتها وطالبها عيل تحقيـق أقيص تكيـف ممكـن وتـدعيم 

 .رسة واألرسة واملجتمعالعالقات بني املد

الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس هي املامرسة املهنية لطـرق وأسـاليب الخدمـة االجتامعيـة  -5

 - كعضـو يف جامعـة -كفـرد (الطالـب عـيل مختلـف األنسـاق / باملؤسسة التعليمية مع التلميـذ 

 يتضـمنه مـن ـبـرامج  وـمـا، خارجهـاأو داـخـل املدرسـة ) املجتمـع- التنظـيامت املدرسـية -األرسة 

وأنشطة تربوية بالتعاون مع املعلم بهدف تدعيم العملية التعليمية والتنشئة الصـحيحة وزيـادة 

 وتسـاعد هـذه الجهـود عـيل تنميـة العالقـات والـروابط بـني أطـراف ،معدل التحصـيل الـدرايس

 ،العمليـة التعليميـة مبا يساعد عيل تهيئة املناخ الرتبوي املالئم لتحسني نـاتج ،املنظومة التعليمية

 وكذلك غرس القيم واملعايري األخالقيـة ،واكتشاف وتنمية املواهب والقدرات االبتكارية واالبداعية

 وكلها متطلبات بناء وتكوين الشخصية العرصية القادرة ، وتنمية ملكة البحث العلمي،يف املجتمع

 .عيل املشاركة اإليجابية يف بناء املجتمع وتقدمه

يف املجال املدريس بأنها مامرسة مهنة الخدمة  سبق ميكن تعريف الخدمة االجتامعيةويف ضوء ما 

 ملساعدة التالميذ والطالب عيل النجاح بل والتفوق ،االجتامعية يف املؤسسات التعليمية ما قبل الجامعة

 مبـا  واالسـتفادة مـن األنشـطة الطالبيـة الالصـفية، وعيل اشباع احتياجـاتهم وحـل مشـكالتهم،الدرايس

  .يساهم يف تنمية قدراتهم واعدادهم ألن يكونوا مواطنني صالحني ومنتجني

 : االجتامعي املدريساألخصايئمفهوم 

االختصـايص (يسمى الشخص املهني الذي ميارس مهنة الخدمة االجتامعية باألخصايئ االجتامعـي 

ًذلك الشخص الذي تم إعـداده نظريـا وميـدانيا) Social Workerاالجتامعي  بعـد ( خـالل أربـع سـنوات ً

 ).  كليات الخدمة االجتامعيةأو معاهد أو مدارس أو يف أقسام -مرحلة الثانوية العامة

ـل  ـل املؤسســةاألخصــايئوميـث ـل أن ميـث ـة قـب ـة الخدمــة االجتامعـي    االجتامعــي يف املؤسســة مهـن
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نيـة للخدمـة االجتامعيـة ذاتها، ووالؤه لها يسبق والءه للمؤسسة، ودوره هو تدعيم القيم واملبادئ امله

 غري مقصود لهذه القيم إن أدرك ذلك خـالل أو تجاهل مقصود أيبل عليه أن يقاوم . يف املؤسسة ذاتها

 . عمله باملؤسسة

كذلك هـو الواجهـة . ًواألخصايئ االجتامعي أحد عنارص مهنة الخدمة االجتامعية كام أوضحنا آنفا

 ...يتحمل املسئولية الكربى يف ازدهار هذه املهنة وتطورهاالرئيسية ملهنة الخدمة االجتامعية، والذي 

ذلـك الشـخص املهنـي الـذي "  االجتامعي يف املجـال املـدريس بأنـهاألخصايئهذا وميكن تعريف 

 ، يف ضوء أهـداف وفلسـفة وقـيم وأخالقيـات املهنـة،ميارس مهنة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس

 املتفوقـون واملعـاقون والفقـراء :مثـل(ف مساعدة التالميذ بكافـة أمنـاطهم  بهد،ًملتزما مببادئها املهنية

 ومساعدة املدرسة عىل تحقيـق أهـدافها الرتبويـة والتعليميـة واالجتامعيـة ،..).واملتعرثون يف تعليمهم

  . إلعداد أبنائها للمستقبل،واإلنتاجية

 ذلك الشـخص الفنـي واملهنـي  االجتامعي يف املجال املدريس بأنهاألخصايئكذلك هناك من عرف 

ً هادفا إىل مساعدة التالميذ يف جميع النواحي ليستطيع التكيـف ،املؤهل ليامرس عمله باملجال املدريس

 .والتأقلم مع البيئة املدرسية والبيئة املجتمعية املحيطة به

 :أهداف الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس

 :خدمة االجتامعية يف املجال املدريس كالتايلميكن تحديد األهداف الرئيسية ملهنة ال

 .لطلبة يف املدارسالتالميذ وارعاية النمو االجتامعي لألطفال و -1

 .املساهمة يف تنمية شخصية األطفال والتالميذ والطلبة يف املدارس -2

 . لطلبة يف املدارسالتالميذ وااملساهمة يف تحقيق التنشئة االجتامعية السليمة لألطفال و -3

 إىل من الفـرص والخـربات املدرسـية االستفادةاألطفال والتالميذ والطلبة يف املدارس عيل مساعدة  -4

 .أقيص حد تسمح به قدراتهم واستعداداتهم املتنوعة واملختلفة

 .)جامعات النشاط املدريس( وتنفيذ وتقويم األنشطة الطالبية الالصفية إدارة -5
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التالميـذ وأوليـاء األمـور واملعلمـني (يع األطـراف املساهمة يف توفري مناخ اجتامعي ايجايب بني جم -6

 .يف املدرسة..) .واإلداريني والعامل

ـة -7 ـة والتنويرـي ـة والثقافـي ـة واالجتامعـي ـة والرتبوـي ـق أـهـدافها التعليمـي  مـسـاعدة املدرـسـة ـعـيل تحقـي

 .واإلنتاجية

 .مساعدة املدرسة عيل القيام بدورها يف خدمة البيئة املحيطة -8

 : ما ييلإىلف مهنة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس هذا وميكن تقسيم أهدا

 :، ونذكر منهاDevelopmental Aimsأهداف تنموية 

 . التالميذ والطالب من الخدمات والربامج املتاحة لهماستفادةتسهيل عملية  -1

 عـيل أنفسـهم وتحمـل االعـتامد يسـتطيعوا حتـىاملساهمة يف تنمية قـدرات التالميـذ والطـالب  -2

 .لية وشق طريقهم يف التعليمسئوامل

 ... مرحلة النمو التي ميرون بها بسالمالجتيازإتاحة الفرصة للتالميذ والطالب  -3

 املعـارف واالتجاهـات والقـيم واألخالقيـات واملهـارات اكتسـابمساعدة التالميذ والطـالب عـيل  -4

 .اإليجابية واملناسبة

  . واملسئوليةنتامءواالزيادة وعي التالميذ والطالب وتنمية شعوره والوالء  -5

  .تشجيع التالميذ والطالب عيل القراءة واإلطالع -6

 . واملؤسسات التي تقدم هذه الخدمات،تدعيم الخدمات املجتمعية املتاحة للتالميذ والطالب -7

 : ونذكر منها، Preventive Aimsأهداف وقائية

 وبالخـدمات حقـوقهم ومشـكالتهم وواحتياجـاتهمزيادة الوعي لدي التالميذ والطالب بخصائصـهم  -1

 .والربامج املتاحة لهم واملؤسسات التي تقدمها

 من خالل توفري العديد من الربامج التي يحتاجها ، التالميذ والطالباحتياجاتاملساهمة يف إشباع  -2

 ...هؤالء التالميذ والطالب
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 .دعم القيم الدينية والروحية واالجتامعية والثقافية اإليجابية لدي التالميذ والطالب -3

 ...مساعدة التالميذ والطالب عيل الوقاية من املشكالت املتوقع أن يعاين منها التالميذ والطالب -4

 ...إكساب التالميذ والطالب املهارات الوقائية التي تساعدهم عيل تجنب الوقوع يف املشكالت -5

 :، ونذكر منهاTherapeutic Aimsأهداف عالجية 

 ومظاهرهـا ونتائجهـا أسـبابها ملعرفـة ،تالميذ والطـالبإجراء البحوث والدراسات عيل مشكالت ال -1

 ـمـن ـهـذه البـحـوث والدراـسـات يف مواجـهـة مـشـكالت التالمـيـذ واالـسـتفادة ،ومقرتـحـات عالجـهـا

 ...والطالب

 ...مساعدة التالميذ والطالب عيل مواجهة املشكالت التي تواجههم -2

 ...ت التالميذ والطالب مبا يساهم ذلك يف مواجهة مشكال،مساعدة أرس التالميذ والطالب -3

 السلبية والقـيم واالتجاهاتالتدخل لتعديل املعلومات غري الصحيحة واألفكار الخاطئة  -4

 وإبـدالها باملعلومـات ،واألخالقيات السيئة والسلوكيات السلبية لدي التالميـذ والطـالب

ـة واالتجاهــاتالصــحيحة واألفكــار الســليمة  ـات الطيـب ـة والقــيم واألخالقـي  اإليجابـي

 ...سلوكيات اإليجابيةوال

 :فلسفة مهنة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس

 والفلسـفة . يف اللغة اإلغريقية تعني حب الحيـاة وحـب الحكمـةPhilosophyالفلسفة 

 أو العلمية التي تستند عليها أي مهنـه Facts اإلنسانية والحقائق Valuesهي مجموعة القيم 

 .علم

 جتامعية فإنها تؤمن مبجموعة مـن القـيم واألخالقيـات واملبـادئوبالنسبة ملهنة الخدمة اال

  واالسرتشـاد بهـا االلتـزام ني االجتامعيـنياألخصـائيالتي متثـل مسـتويات للسـلوك يجـب عـيل 
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 كـذلك تسـتند املهنـة عـىل مجموعـة مـن الحقـائق العلميـة املرتبطـة بعمـالء الخدمـة ،واحرتامهـابها 

 . لهماالجتامعية والخدمات التي تقدم

 أن الصورة األكرث شيوعا يف بعض املجتمعات عن إىل )Max Siporin (1982((ويشري ماكس سيبورن 

األخصائيني االجتامعيني أنهم ميثلون القيم األخالقية للمجتمع يف إطـار املعـايري التـي حـددها املجتمـع 

 .عند تفاعلهم وتعاملهم مع أفراد املجتمع

 : نذكر منها اآليت، املجال املدريس عيل عدة قيم وحقائقوتتضمن فلسفة الخدمة االجتامعية يف

نفسـية والعقليـة  متكامل تتفاعل عنارص شخصيته األربعة الجسمية وال الطالب كٌلأوأن التلميذ  -1

 هـذه العنـارص قـد إحدى وهو يعيش يف بيئة ومجتمع إنساين وأي اضطراب يف ًواالجتامعية دامئا

 . يؤدي إىل اضطراب العنارص األخرى

لذا فإن النظر ألنساق التعامل يف املجال املدريس البد أن تكون نظرة شـاملة متكاملـة مـن حيـث 

تكامل الربامج والخدمات التي تقدم للتالميذ وللطالب لتغطي كافة جوانب شخصيته عىل أسـاس 

 ،من التوازن بينها حيث أن وجود تفاوت يف ذلك يؤدي إىل اخـتالل تـوازن الشخصـية واضـطرابها

 الخدمـة االجتامعيـة مـن أهميـة مراعـاة املـنهج التكـاميل والنظـرة همىش ذلك مع مـا تؤكـدويت

 .الشمولية عند العمل مع عمالء مهنة الخدمة االجتامعية

اختياريـة ( بل ينتمي إىل عدة جامعات أخـري ، الطالب كائن اجتامعي ال يعيش وحدهأوالتلميذ  -2

جامـعـة النـشـاط وجامـعـة الـنـادي وجامـعـة  جامـعـة األرسة وجامـعـة الفـصـل و: مـثـل)وإجبارـيـة

 يف تنميـة شخصـية ألهميتهـاً ومن هنا البد من دراسـة وفهـم هـذه الجامعـات نظـرا.. .األصدقاء

  . الطالبأو بعض حاجات ومواجهة بعض مشكالت التلميذ وإشباع

  الطالـبأوينبغي أن تكون رعاية التالميذ والطالب رعاية شاملة لجميع جوانب شخصية التلميـذ  -3

ـتج وايـجـايب إـعـدادومـسـاعدته ـعـىل  ـتعلم ومـن   نفـسـه ملامرـسـة مـسـئولياته كـمـواطن ـصـالح وـم

 .ومشارك
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رضورة مراعاة وتطبيق قيم العدالة االجتامعية واملساواة واحرتام كرامة التالميـذ والطـالب وعـدم  -4

صـول  األأو اللـون أو السـن أو النـوع أوالخـتالف الـدين ( األسـبابالتمييز بينهم ألي سبب مـن 

 ...). الجـغرافيةأوالعرقية 

 .رضورة احرتام ومراعاة الفروق الفردية بني التالميذ والطالب -5

 االجتامعي الذي يعمل مع التالميذ والطالب للمـنهج العلمـي عنـد دراسـة األخصايئرضورة تبني  -6

خصائص واحتياجات ومشكالت هـؤالء التالميـذ والطـالب وللمؤسسـات التعليميـة التـي يتلقـون 

 .لية التعليمية بهاالعم

تتسع لتشـمل  بل يجب أن ،رعاية التالميذ والطالب ال تقترص فقط عىل جهود شغل وقت فراغهم -7

 والتـي تـرتبط ، التعليميـةجميع الظروف والعوامل والعمليات والخدمات التي تقوم بها املؤسسـات

ـواهبهم ـتهم وصــقل ـم ـي تســعى لرتبـي ـة الـت ـة والتنموـي ـة والعالجـي ـداف الوقائـي ـة باألـه  وتنمـي

 .استعداداتهم وتنشئتهم التنشئة االجتامعية الصالحة

 االجتامعي أن يشارك ويتعاون مع مختلف التخصصات األخـرى العاملـة يف املجـال األخصايئ عىل -8

يف جميع األنشطة املطلوبـة منـه ..) .  املدرس واإلداري وأخصايئ األنشطة واملمرضة:مثل(املدريس 

 .طلوبة منه بكفاءة وفاعلية يستطيع تحقيق األهداف املحتى

ـيـؤمن األخـصـائيون االجتامعـيـون عـنـد العـمـل ـمـع التالمـيـذ والـطـالب باألـسـلوب اـلـدميقراطي يف  -9

 وهو ذلك النوع من التفاعل االجتامعي الذي ال يسيطر فيه فرد عىل اآلخـر وهـو ،تعاملهم معهم

لرتكيز عىل املصـلحة العامـة ويتضمن األسلوب الدميقراطي أيضا ا, يقوم عىل احرتام الفرد وكرامته

 .)فكرة اإليثار(أكرث من الرتكيزعيل املصلحة الخاصة 

يؤكد األخصائيون االجتامعيون يف تعاملهم مع التالميـذ والطـالب بأهميـة املشـاركة اإليجابيـة يف  -10

 وأن من حق التالميذ والطالب أن يشاركوا يف بناء حياتهم ،حدود طاقاتهم وأهمية املبادأة الفردية

 .مجتمعهم يف حدود قدراتهم وإمكاناتهمو
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 :طرق مهنة الخدمة االجتامعية

 : هيBasic Methodsملهنة الخدمة االجتامعية ثالث طرق رئيسية 

  Social Case Work طريقة خدمة الفرد -1

  Social Group Work طريقة خدمة الجامعة -2

  Community Organizationطريقة تنظيم املجتمع  -3

 : مثلHelping Method مساعدة أوتامعية طرق معاونة كذلك للخدمة االج

 .طريقة التخطيط يف الخدمة االجتامعية -1

 .طريقة البحث يف الخدمة االجتمـاعية -2

 .طريقة اإلدارة يف الخدمة االجتمـاعية -3

 .طريقة اإلرشاف يف الخدمة االجتامعية -4

 .طريقة تعليــم الخدمـة االجتمـاعية -5

لها خصائصـها، ولهـا الوحـدة اإلنسـانية التـي ) يسية واملعاونةالرئ(ولكل طريقة من هذه الطرق 

 ..تهتم بالعمل معها ملساعدتها، ولها مجاالت اهتاممها للتعامل مع املشكالت املتنوعة

 أهم أوومن خالل دراسة هذه الطرق نجد أنها تكمل بعضها البعض، وأنه ال يوجد طريقة أفضل 

 عـدة إىلوهذا قد يرجـع ... ينها أكرث بكثري من عنارص االختالفمن األخرى،وأن العنارص املشرتكة فيام ب

 ولتشابه الفلسفة واألهـداف )وهي مهنة الخدمة االجتامعية( أنهم فروع من ساق واحدة : منهاأسباب

 .واملبادئ ومراحل عملية املساعدة فيام بينهم

الطـرق الرئيسـية ملهنـة  )...التعريف واألهـداف واألدوار(وتعرض الفصول التالية توضيحا ملاهية 

 .الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس
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 : االجتامعياألخصايئأدوار 

 الـذي تـم إعـداده نظريـا وميـدانيا ، هو ذلك الشخص املهنيSocial Worker االجتامعي األخصايئ

 ضوء  يف، يف مختلف مجاالت املامرسة، ألن ميارس مهنة الخدمة االجتامعية،سنوات دراسية 4عيل مدار 

 ...مهنة الخدمة االجتامعية مفهوم وفلسفة ومبادئ

 إىل مجموعـة املسـئوليات املهنيـة التـي يجـب أن Professional Roleويشري مفهوم الدور املهنـي 

 عىل أن يلتزم بقيم وأخالقيات ومبادئ مهنة الخدمة ، االجتامعي أثناء عمله الوظيفياألخصايئيقوم بها 

 االجتامعـي يف مامرسـة هـذا الـدور كلـام األخصايئلية عوتقاس كفاءة وفا. كاالجتامعية عند قيامه بذل

 . ضاقت الفجوة بني دوره الفعيل والدور املتوقع منه

 ، اـملـدرس:مـثـل(واألخـصـايئ االجتامـعـي يتـعـاون ـمـع الـعـاملني ـمـن التخصـصـات املهنـيـة األـخـرى 

..) . واألخصايئ الـنفيس، واملمرضة،والطبيب ، وأخصايئ الرتبية الفنية، وأخصايئ الرتبية الرياضية،واإلداري

 الرعايـة :مثـل... يف تحقيق أهداف مساعدة التالميذ والطالب وتقديم بـرامج الرعايـة التـي يحتاجونهـا

 كنـوع مـن التنسـيق Team Workويأخذ هذا التعاون شكل فريق عمل . التعليمية والرعاية االجتامعية

 . والتكامل يف تحقيق هذه األهداف

ً يختـار املناسـب منهـا طبقـا للموقـف :ً االجتامعي أدوارا عديدة ومتنوعـةاألخصايئميارس هذا و

سـواء عـىل (الذي أمامه، وللمشكلة التي يتعامل معها، ولنـوع العمـالء، واملسـتوى الـذي يعمـل عليـه 

 . )Micro الوحدات الصغرية أو Mezzo الوحدات املتوسطة أو Macroاملستوى الوحدات الكبرية 

  :رصد أهم هذه األدوار كالتايل )Charles Zastrow(2000(( حاول تشارلز زاسرتو ولقد
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  Enabler دور املمكن  -1
 Broker دور حلقة الوصل بني املؤسسة والعمالء  -2

  Advocate دور املدافع  -3

  Empowered دور مانح القوة للعمالء -4

  Activist دور املنشط  -5

  Mediator دور الوسيط -6

  Negotiator فاوضدور امل -7

  Educator دور املعلم -8

  Initiator دور املبادأ  -9

 Coordinator & Integrator دور املنسق وتحقيق التكامل -10
  Researcher دور الباحث  -11

  General Manager دور املدير العام  -12

 Analyst& Evaluator دور املحلل واملقوم -13

 Mobilize  املحرك أودور املعبئ  -14

 Outreach Worker  امليداينخصايئاألدور  -15

 Facilitator دور امليرس -16

 Public Speaker دور املتحدث للجمهور -17



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

 

  

 الفصل السابع

  مهنة الخدمة االجتامعية

 ومواجهة املشكالت املدرسية 

 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

 تعريف مصطلح املشكالت  

 خصائص وأنواع املشكالت  

 تعريف املشكالت االجتامعية  

  املشكالتإىلالعوامل املؤدية   

 مغالطات شائعة يف التعامل مع املشكالت االجتامعية  

 املشكالت/  أساليب مواجهة املواقف  

  مفهوم املدخل العالجي ومفهوم املدخل الوقايئ 

 دور مهنة الخدمة االجتامعية بصفة عامة يف املجال املدريس  

  االجتامعي املدريساألخصايئواجبات   

  االجتامعي املدريساألخصايئ مجاالت عمل  
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 الفصل السابع

  مهنة الخدمة االجتامعية

 ومواجهة املشكالت املدرسية

 مقدمــة

 طـالب أويهتم الفصل الحايل برصد بعـض املشـكالت املدرسـية التـي يعـاين منهـا بعـض تالميـذ 

الفصـل دور مهنـة الخدمـة االجتامعيـة يف هـذا  أيضا يتناول .ل العربيةاملدارس يف مرص ويف بعض الدو

  .املجال املدريس يف مواجهة هذه املشكالت بصفة خاصة ويف املجال املدريس بصفة عامة

 :تعريف مصطلح املشكلة

 يف نتـاج لخـربات نجـاح وفشـل إالاملشكالت توجد أينام وجد اإلنسان، وتاريخ البرشيـة مـا هـو 

ً ضـار وظيفيـا ءاملشـكلة بأنهـا يش Max Siporinويعرف ماكس سيبورن . مواجهة املشكالت والوقاية منها

 .ًوبنائيا ويقف حائالً أمام إشباع الحاجات اإلنسانية األساسية
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 ينبغـيً عائقـا أو ويتضـمن صـعوبة سـلبيموقف له تأثري " أن املشكلة Fairchildويرى فايرشيلد 

، يحـدث نتيجـة عوامـل سـلبي لـه تـأثري اجتامعين تعريف املشكلة بأنها موقف هذا وميك". مواجهته

ًيثري اهتامم عدد كبري من أفراد املجتمع، ويعتربونه انحرافـا ) موضوعية(وعوامل بيئية ) شخصية(ذاتية 

وبنظـرة شـاملة فإنـه . عن أمناط السلوك العام املتفق عليه، مام يتطلب معالجة إصالحية لهذا املوقـف

 :ن اعتبار املشكلة عىل أنهاميك

 . السياسيةأو االقتصادية أو الحياة سواء االجتامعية نواحي ناحية من يفانعدام التوازن  -1

هـذا االنحـراف .  إىل املجتمـعوتنتهـي دوائر تبدأ من الفـرد يفانحراف داخل إطار املجتمع يدور  -2

 الوظيـفـة يف انـحـراف أي أو،  للمجتـمـعSocial Structure االجتامـعـي البـنـاء يف خـلـل أي يفيتمـثـل 

Function املجتمعأو املنظمة أو الجامعة أو يقوم بها الفرد التي . 

 . مشكلة لحامية هذه املكونات اإلنسانية واستمرار الحياةأيرضورة التدخل ملواجهة  -3

وهذا يتطلب تحديد األهداف والدراسة والتخطيط وتخصيص املوارد والتـدخل والتقـويم ملراحـل  -4

 .هالعمل هذ

 :خصائص املشكالت

 :للمشكالت مجموعة من الخصائص نذكر منها

  .أنها متعددة وكثرية -1

أنها متجددة، فاإلنسان يواجه العديد من املشكالت وما يكاد يسيطر عىل مشكلة حتـى تـربز لـه  -2

 .مشكلة أخرى

 .ً فهناك أنواعا عديدة من املشكالت،أنها متنوعة -3

 مـن ع آلخـر ومـن ثقافـة ألخـرى بـل وىف نفـس املجتمـع مبعنى أنها تختلف من مجتمـ،أنها نسبية -4

 يف مشـكلة أصـبح  املـايضيفًجامعة ألخرى، وتختلف املشكالت أيضـا بـاختالف الزمـان فـام كـان 

 .الحارض ال ميثل مشكلة

 مشكلة نجد أنها متداخلة مـع أي فعندما نقوم بدراسة وتحليل ومواجهة ،أنها متداخلة ومرتابطة -5

 .مشكالت أخرى بشكل واضح
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ًتنشأ املشكالت نتيجة العديد من العوامل الذاتية والبيئيـة، هـذه العوامـل تفاعلـت معـا بشـكل  -6

 . مام أدى إىل ظهور هذه املشكالتيسلب

 :أنواع املشكالت

 :هناك تصنيفات عديدة ألنواع املشكالت نذكر منها بإيجاز األنواع التالية

لة فرديـة، مشـكالت جامعيـة، مشـكالت مشـك (: تعاىن من املشكلةالتيحسب الوحدة اإلنسانية  -1

 ).املنظامت، مشكالت مجتمعية

مشـكالت اجتامعيـة، مشـكالت اقتصـادية، مشـكالت تعليميـة،  (: قطاع املشـكلةأوحسب مجال  -2

 ). نفس الفصليفًسيتم تعريف املشكالت االجتامعية الحقا ) (مشكالت صحية

 ). عارضةأوت طارئة  مستمرة، ومشكالأومشكالت دامئة  (:حسب درجة استمراريتها -3

عـىل " عامليـة، مشـكالت إقليميـة أومشكالت دولية  (: ظهرت عليه املشكلةالذيحسب املستوى  -4

عىل مسـتوى "، مشكالت إقليمية "عىل مستوى الدولة"، مشكالت قومية "مستوى عدد من الدول

 أومحافظـة  أوعىل مستوى إمارة "، مشكالت محلية " الوالياتأو املحافظات أوعدد من اإلمارات 

 ") شارعأو حى أو قرية أو مدينة أووالية 

املراهقـة، مشـكالت الحمـل، مشـكالت الطفولـة، مشـكالت  (:حسب مرحلة النمو لـدى اإلنسـان -5

 الشـباب ينضـوى تحتهـا ، وبالطبع فإن مشكالت)املسنني(مشكالت الراشدين، مشكالت كبار السن 

 ).معظم مشكالت املراهقة وجزء من مشكالت الراشدين

من حيث عدد متغرياتها وأطرافهـا وكميـة الوقـت والجهـد واملـال  (:حسب درجة تعقيد املشكلة -6

 إىل Gilbert & Spechtفلقد قسمها كل من جلـربت وسـبكت )  عملية حل املشكلةيف نحتاجه الذي

 .Meta- Complexً وأكرث تعقيدا Complex ومعقدة Compound ومركبة Simpleمشكالت بسيطة 
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 بـني السـلبي نتـاج التفاعـل هـي مشـكلة أيإن  (: أدت إىل ظهـور املشـكلةالتيل حسب العوام -7

وعوامـل ) ترجـع إىل الشـخص( فإن املشكالت تنشأ نتيجة عوامل ذاتيـة وبالتايل. الشخص والبيئة

 مـن هـذه أي، وتختلف املشكالت حسب درجـة تـأثري )ترجع إىل البيئة املحيطة بالشخص(بيئية 

 : ميكن أن نقول أن هناكوبالتايلملشكلة،  حدوث ايفالعوامل أكرث 

 .مشكالت ترجع إىل عوامل ذاتية أكرث منها بيئية -  أ 

 .مشكالت ترجع إىل عوامل ذاتية وعوامل بيئية بشكل متقارب  -ب

 )1انظر الشكل رقم (مشكالت ترجع إىل عوامل بيئية أكرث منها ذاتية  -ج

 

 

 

  

 ج  ب   أ 

  ضوئهايفملؤدية إىل املشكالت وأنواع املشكالت  العوامل ا: (1)  رقمشكل

 :تعريف املشكالت االجتامعية

 :هناك تعريفات عديدة للمشكالت االجتامعية نذكر منها

 :)1970عام (تعريف محمد عاطف غيث وآخرون   -1

 يعتقـد األعضـاء أو عـدد مـن األفـراد، بحيـث يعتقـدون يف موقف يؤثر هياملشكلة االجتامعية 

وهكـذا تصـبح املشـكالت .  املجتمـع بـأن هـذا املوقـف هـو مصـدر الصـعوبات واملسـاوئيفاآلخرون 

ًاالجتامعية موقفا موضوعيا من جهة، وتفسريا اجتامعيا ذاتيا من جهة أخرى ً ً ً ً. 

                العوامل البيئية 

 

       العوامل الذاتية 
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 انحـراف األحـداث، : تعاىن منها معظم املجتمعات نذكرالتيومن املشكالت االجتامعية األساسية 

 .الحكومي، البطالة، اإلسكان غري املالئم، الفساد العنرصي، التمييز الجرمية، اإلدمان، الطالق

 :)1993عام (تعريف أحمد زىك بدوى   -2

 املفارقات ما بني املستويات املرغوبة والظروف الواقعية فهى مشكالت هياملشكالت االجتامعية 

 .ها القامئون بدراسة املجتمعًمبعنى أنها متثل اضطرابا وتعطيالً لسري األمور بطريقة مرغوبة كام يحدد

 تشمل عددا من أفراد املجتمـع التيوتتصل املشكالت االجتامعية باملسائل ذات الصفة الجمعية 

 يـتمىش مـع يبحيث تحول دون قيامهم بأدوارهم االجتامعيـة وفـق اإلطـار العـام املتفـق عليـه والـذ

 تأثري معوق ألحـد الـنظم االجتامعيـة وعادة تكون املشكلة االجتامعية ذات. املستوى املألوف للجامعة

 . حالة البطالة وترشد األحداث وغريهايفاألساسية كام 

 :)1998عام (تعريف يحيى درويش   -3

 يعيشـون فيهـا التـي تنشأ بني الناس ومجتمعهم والبيئة التي الظروف هياملشكالت االجتامعية 

 اجتامعية، ومن أمثلـة هـذه أواناة اقتصادية  معأووينتج عنها ردود أفعال ضد القيم واملعايري السائدة 

، وعـدم تكـافؤ الفـرص والفقـر وقلـة الـدخل االجتامعي والتحدياملشكالت انتشار الجرمية واملخدرات 

 .العنرصيوالتمييز 

 :)1999عام  (Robert Barker  تعريف روبرت باركر  -4

 سواء كانـت املعانـاة -ناس ظروف يعاىن منها مجموعة من الأو أحوال هياملشكالت االجتامعية 

 الظروف، مبا فيها تغيـري معـايري أو مام يتطلب معه التحرك ملواجهة هذه األحوال - اقتصاديةأونفسية 

 مشـكالت الجرميـة وعـدم املسـاواة والفقـر والعنرصيـة :وقيم الناس ومن أمثلة املشكالت االجتامعيـة

 . املجتمعيف واإلدمان ومشكالت األرسة وسوء توزيع املوارد املحدودة
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 :)2000عام  (ي تعريف أحمد شفيق السكر -5

 ـسـكانية تعـتـرب ـغـري مرغوـبـة مـثـال لـهـذه املـشـاكل أو ـظـروف بيئـيـة ـهـياملـشـكلة االجتامعـيـة 

ـة ـوال الـصـحية:االجتامعـي ـوء األـح ـة- ـس ـدخل- البطاـل ـاض اـل ـك األرسى- انخـف ـراف- التفـك ـداث انـح  - األـح

 . سامت الناس أنفسهميف مرغوبة  تحدث تعديالت غرييالخ والت.....اإلدمان

 : التعامل السليم والفعال مع املشكالت

فاملشـكالت ظـاهرة . Problems مجتمـع بـدون مشـكالت أو منظمـة أو جامعـة أوال يوجد فـرد 

فعيل سبيل املثـال ال يوجـد إنسـان بـدون مشـكالت وال يوجـد مـدير . حتمية يف هذه الحياة اإلنسانية

 يـتم التعامـل بهـا مـع إىل ليست يف وجود هذه املشكالت، بل يف الكيفيـة والعربة هنا. بدون مشكالت

 .تلك املشكالت

 فهـي نقمـة ألنهـا تسـبب الرضر والقلـق والتـوتر ،فاملشكالت هي نقمة ونعمة يف الوقت نفسه

ًأن املشـكالت أيضـا  إال..  عالجهـاأووالخوف والخسائر، وألنها تحتاج إىل املوارد والوقت والجهـد لحلهـا 

، وتساهم يف تدعيم منـاطق القـوة، عمة ألنها قد تكون سببا يف التطوير، وفرصة للنجاح، وتظهر العيوبن

 . وتقوى العالقات

أن هناك ) (Neuro Lingistic Programming (NLP) يف الربمجة اللغوية العصيبة املهمةومن الفرضيات 

حل ألي مشـكلة قامئـة سـيكون حيث يرى كثري من الباحثني أنك حيث تؤمن بوجود . حل لكل مشكلة

 العرض األول للمشكلة ال يتضـمن أسـبابها أوعادة ما يكون التقديم . لديك فرص أكرب إليجاد هذا الحل

 فإن ذلك يلقي مبزيد من الضوء عليها، وهنا يختفـي األسبابالرئيسية، وعندما تتمكن من تحديد هذه 

وهذا يؤكد مقولـة أنـه لـيس هنـاك فشـل، . االشكل الذي عرضت به أوال، وتظهر املشكلة عيل حقيقته

 . مرتدةأوهناك تغذية عكسية 

وعـيل .  تحقيق هـدفكإىلقد تكون املشكلة كام عرضت جزءا من التعلم الذي يقودك يف النهاية 

 أو القفز فوقها، أو االلتفاف من حولها أو أنه ميكنك إزالتها، إالالرغم من أنها تعترب عائقا عيل الطريق، 

 . طريقا آخر تستخدمهقد تكتشف
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 الدرجة األعىل والتـي إىل املشكالت يجعل أي مشكلة وكأنها درجة تخطو عليها لتصل إىلوالنظر 

واألمر يتوقـف عـيل . وكام يؤكد كثري من الخرباء فإن كل مشكلة متثل فرصة.  غايتها النهائيةإىلتوصلك 

 . رؤيتك

 : املشكالتإىلالعوامل املؤدية 

 : من العوامل هامنينوع إىلأي مشكلة ترجع 

 :الداخلية/ الشخصية/  العوامل الذاتية:أوال

  :مثل

 .ضعف الشخصية -1

 .ةادضعف اإلر -2

 .سوء الفهم -3

 .قلة البصرية -4

 .قلة املعلومات -5

 .إدراك غري سليم -6

 .ضمري مهلهل -7

 .قيم شخصية سالبة -8

 .درجة ذكاء منخفضة -9

 .درجة ذكاء عالية -10

 ).إحباط مستمر/ القلق ( :مرض نفيس مثل -11

 ).جسمي(عضوي مرض  -12

 .مرض عقيل -13

 :الخارجية/ املوضوعية/  العوامل البيئية:ثانيا

 :مثل

 . غري السليمةاالجتامعيةالتنشئة  -1
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 .سوء العملية التعليمية -2

 .أصدقاء السوء -3

 .البطالة -4

 . من وسائل اإلعالم الجامهرييأخطاء -5

 . تشدد من النسق الدينيأو تعصب أوتطرف  -6

 .التناقض الثقايف يف املجتمع -7

 .لقيم والسلوك الغريب واألمرييكغزو ا -8

 .مناذج من السلوك خاطئة بواسطة الكبار املحيطني بالشخص -9

 . سوء استخدامهاأوقلة املوارد  -10

 . سوء التخطيط القائمأوعدم وجود تخطيط  -11

 :أخطاء يتم الوقوع فيها عند التعامل مع املشكالت

 أو جامعة أو يجب عيل أي فرد هناك أخطاء عديدة يتم الوقوع فيها عند التعامل مع املشكالت،

 :من هذه األخطاء نذكر.  مجتمع تجنب الوقوع فيهاأومنظمة 

 .إنكار املشكلة -1

 .تصغري املشكلة -2

 .تكبري املشكلة -3

 .التهوين من املشكلة -4

 .الهروب من مواجهة املشكلة -5

 . الحلول بدون دراسة وتشخيص للمشكلةإىلالقفز  -6

 .التحيز وعدم املوضوعية عند دراسة املشكلة -7

 .النظرة غري الشاملة للمشكلة -8

 . من منظور تخصص واحدأو املشكلة من منظور واحد إىلالنظرة  -9

 .تقليد اآلخرين يف حل املشكالت -10

 .تطبيق حلول جاهزة -11
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 .عدم االهتامم بخطوة اقرتاح الحلول العديدة والبديلة للمشكلة -12

 .كلة البديلة املطروحة لحل املشأوعدم االهتامم بتقييم الحلول العديدة  -13

 .عدم املوضوعية يف تقييم هذه الحلول -14

 . غري دقيقةأو ثانوية أو غري مرتبطة أواستخدام معلومات قدمية  -15

 . من حلولهاأواالستفادة الشخصية من املشكلة  -16

 :مغالطات شائعة عند التعامل مع املشكالت االجتامعية

 : نذكر منها،جتامعية عند التعامل مع املشكالت االFallacies هناك عدد كبري من املغالطات

 وذلك خطأ ألن مـا ميثـل مشـكلة عنـد .أن هناك اتفاق عام بني الناس حول املشكالت االجتامعية -1

 .البعض ال يكون مشكلة عند البعض اآلخر

 وما هي حلولها ؟ ، وما هي نتائجها، املشكالت االجتامعية أسبابأن هناك اتفاق بني الناس حول  -2

 العمـر والنـوع والتعلـيم والثقافـة والـدخل : يف أمـور كثـرية منهـاوهذا خطأ ألن الناس مختلفون

 .. .وكل هذا يجعل نظرتهم وتفسريهم للمشكلة الواحدة مختلف.. .واملهنة وعالقتهم باملشكلة

 .)مع تجاهل أن املجتمع أيضا هو سبب رئييس أيضا(أن املشكالت االجتامعية سببها الناس فقط  -3

 .حل نفسها بنفسهاأن املشكالت االجتامعية سوف ت -4

 وأنه يجب البدأ فورا يف ،أن جمع البيانات واملعلومات عن املشكلة االجتامعية فيه اضاعة للوقت -5

 وهذا خطأ ألن مرحلة الدراسة مهمة جـدا لتـوفري املعرفـة الالزمـة .التفكري يف كيفية حل املشكلة

 .. . املقرتحةلفهم املشكلة ومعرفة خصائصها وأسبابها ونتائجها وأطرافها والحلول

 وهـذا خطـأ ألن هنـاك مـن .أن كل الناس لديهم رغبة أكيدة يف أن يتم حل املشكالت االجتامعية -6

 ...الناس من له مصلحة وفائدة يف استمرار وجود املشكلة
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  :املشكالت/ أساليب مواجهة املواقف

 اإلنسان عدة وميارس. يواجه اإلنسان مواقف صعبة عديدة ومشكالت عديدة، فيتحرك ملواجهتها 

 :أساليب ملواجهة هذه املواقف، نذكر منها

  Copingانتظار حدوث هذه املواقف ثم التحرك ملواجهتها -1

 . ما يطلق عليه أحيانا مامرس السلوك االنسحايبأو من مواجهة هذه املواقف، Scapingالهروب  -2

 واجهتها لألم الواقع، وعدم التحرك ملواالستسالملهذه املواقف  Acceptanceالقبول -3

 لهذه املواقف، مع حقيقة وجودها، واملنكر هو الشخص الذي يحجب الحقيقة غري Denialاإلنكار  -4

وإذا اسـتمر عـيل موقفـه عنـدما يلتقـي . املرغوب فيها، وال يستطيع تقبل ما تدله عليـه حواسـه

بلـة بالحقيقة فإنها متثل بالنسبة له أزمة وليس عيل شكل مجموعة مـن املشـكالت البسـيطة القا

 .للحل

 مبعني مواجهـة هـذه املواقـف بـدون دراسـة وتحليـل Jumping To The Solution الحل إىلالقفز  -5

 . مرحلة املواجهة لهاإىلوتخطيط، بل االنتقال من مرحلة إدراك هذه املواقف 

 ) Preventionالوقاية (العمل عيل تجنب الوقوع يف هذه املواقف  -6

 مبعنـي مواجهـة هـذه املواقـف بالوقايـة منهـا أوال إذا :Scientific Way Copingاألسـلوب العلمـي  -7

عيل أن تكون املواجهة مستندة عيل املنهج العلمـي، ومتـر مبراحـل الدراسـة . حدثت بالعالج ثانيا

 .والتخطيط والتنفيذ والتقويم بشكل سليم

 يستخدم أكرث من أسلوب واحـد يف التعامـل مـع هـذه املواقـف، حيـث يتجـهما واإلنسان غالبا 

 .  أكرث من هذه األساليب ليضع منظومته الخاصة للتعامل مع هذه املواقفأو اختيار اثنني إىلاإلنسان 

 يف مواجهـة واألخصايئ االجتامعي يحاول أن يساعد الناس عيل تعلـم ومامرسـة األسـاليب اإليجابيـة

 .واملمثلة يف األسلوبني اآلخرين Practicing Positive Coping هذه املواقف
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 :وم املدخل العالجيمفه

وهـذا . يقصد باملدخل العالجي مساعدة الناس عيل حل مشكالتهم وإعادة توافقهم مع املجتمع

بينام املـدخل الوقـايئ كـام سـرني يهـتم .  املساعدة بعد وقوع املشكلةأواملدخل يهتم بتقديم الخدمة 

 :ت الطابع العالجي نذكر ومن أمثلة الربامج ذا، الخدمة قبل وقوع املشكلةأوبتقديم املساعدة 

برامج رعاية التالميذ والطالب الـذين لـديهم مشـكالت تعـوقهم عـن التوافـق املـدريس وتحقيـق  -1

 .النجاح التعليمي

 .برامج رعاية األحداث املرشدين واملعرضني لالنحراف واملنحرفني -2

 .برامج رعاية املريض -3

 .برامج رعاية املعاقني -4

 .برامج رعاية املسجونني وأرسهم -5

 . لخريجي املؤسسات اإلصالحية والعقابيةAfter Careمج الرعاية الالحقة برا -6

 الخدمة االجتامعية عنـدما يف االجتامعي املدخل العالجي يف املامرسة العامة األخصايئويستخدم 

فيـقـوم مبـسـاعدة األـفـراد والجامـعـات  Problem Stage وقـعـت بالفـعـل أوتـكـون املـشـكلة ـقـد ـحـدثت 

 مواجهـة هـذه املشـكلة التـي يعـانون منهـا، وإعـادة تـوافقهم مـع أو عـالج وأواملجتمعات عيل حـل 

 .املجتمع

ومراحـل العمـل املهنـي يف . ويتبني املدخل العالجي األهداف العالجية ملهنة الخدمة اإلجتامعية

 :هياملدخل العالجي 

 Study Social  الدراسة االجتامعية -1

 Diagnosis Social  التشخيص االجتامعي -2

  Social Therapy or Treatment  االجتامعيالعالج  -3

وسيتم رشح هـذه املراحـل يف الفصـل التـايل املتعلـق مبامرسـة طريقـة خدمـة الفـرد يف املجـال 

 .املدريس
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 : Preventive Approach الوقايئمفهوم املدخل 

 تـوفري وبالتـايل هذا الشأن يعنى هنا وقاية العمالء من املشكالت قبل حدوثها، يف الوقايئاملدخل 

 يف يضـيع وقـتهم أو مـن هـذه املشـكالت املعانـاة يف بدالً من أن تضـيع اإلنتاج أو الدراسة يفطاقاتهم 

 السـجن لقضـاء عقوبـة القـرتافهم أو وحدة رعاية األحـداث يف أواملستشفى لوقوعهم فريسة لألمراض 

ًسلوكا جانحا ً . 

ًومشكالت العمالء ليست أمرا جديدا  علينا فكلنا يعرفها وميكن التنبؤ بهـا، بـل ً غريبا أوً حديثا أوً

ًإن هناك بحوثا ودراسات وكتبا عديدة ال حرص لها حددت حاجات ومشكالت العمـالء واألزمـات   التـيً

 نفـس املشـكالت يفنـا يقعـون x ملاذا نرتك عمـال: يطرح نفسه هنا هوالذيوالسؤال . ميكن أن ميروا بها

  ؟ املايض يف وقعت لهم التي

 الوقـايئ ملشكالت العمـالء، مـن منطلـق أن املـدخل الوقايئ املدخل رئييسؤلف بشكل ويتبنى امل

 بصـفة العالجـي حيث أنه يوفر الوقت والجهد والتكاليف ويخفف العـبء العالجيأفضل من املدخل 

 تعـاىن مـن التي Social Care ترشيد استخدام موارد الرعاية االجتامعية يف إىل أنه يساهم باإلضافةعامة، 

 .  جميع الدول وخاصة النامية منهايفجز ونقص واضح ع

 الشـعبيواملثـل .  حيـاتهم اليوميـةيف بهـا النـاس يهتديإن أمثال األمم مثرة تجاربها، وهى منائر 

 درهم وقايـة خـري مـن قنطـار أو ، Prevention is Preferable To Treatmentيقول الوقاية خري من العالج 

 أوولألسـف نحـن نرفـع هـذا املثـل . An Ounce of Prevention is Better Than one Pound of Cureعـالج 

 . عميل معظم أمور حياتنا إىل سلوك يفً نردده كثريا بدون أن نحوله أوالشعار 

 هل الوقاية مـن املشـكلة تسـتحق املحاولـة؟ حيـث أن الوقايـة : يطرح نفسه هوالذيوالسؤال 

كام أن الوقاية سوف تؤدى إىل خفض عـدد . ًحدا تلو اآلخر املشكالت واVictimsأفضل من عالج ضحايا 

بـل أن .  زيادة شعور الناس بـاألمن والطأمنينـة وزيـادة إنتـاجيتهموبالتايلالذين يعانون من املشكالت 

ًالوقاية بدالً من االنتظار حتى تحدث املشكلة ثم نتحرك لعالجها تحقـق احرتامـا أكـرث للنـاس وتحـافظ 

 .  لديهمةاإلنسانيعىل القدرة 
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لقلـق الزائـد اًأخريا إن العمل عىل إشباع االحتياجات املرشوعة مبعناهـا العـام وتـالىف الضـغوط و

ها األفراد والجامعات واملنظامت واملجتمعـات يـؤدى إىل تـالىف ل يتعرض التيومواقف الشدة واألزمات 

 . وتجنب الوقوع فريسة للمشكالت الشخصية واالجتامعية واألمراض

 :ة الخدمة االجتامعية بصفة عامة يف املجال املدريسدور مهن

 . السليمة لدي التالميذ والطالباالتجاهاتاملساهمة يف تنمية  -1

 .إكساب التالميذ والطالب القيم والعادات الحميدة والسلوكيات اإليجابية -2

  املناخ الصالح لتطوير شخصية التالميذ والطالب تهيئة -3

 .تكامل دراستهم بتفوقمساعدة التالميذ والطالب عيل اس -4

 .إتاحة الفرصة الحقيقية للتالميذ والطالب للعمل التطوعي للمساهمة يف خدمة املجتمع وتنميته -5

 . منها يف األنشطة املناسبة لذلكواالستفادةتنظيم طاقات التالميذ والطالب  -6

السـمحة ة  مـن خـالل الكلمـة الطيبـة والـدعو،دعم القيم الدينية والروحية لدي التالميذ والطـالب -7

 ...واإلقناع والرتغيب وليس الرتهيب

 فيام بيـنهم ،تنظيم الربامج االجتامعية لتنمية العالقات االجتامعية االيجابية بني التالميذ والطالب -8

 .ومع املدرسة والبيئة املحيطة واملجتمع

 .طالباملساهمة يف اكتشاف املواهب وتنمية القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لدى التالميذ وال -9

 .مساعدة التالميذ والطالب عىل بناء الثقة يف أنفسهم -10

 .حث التالميذ والطالب عىل القراءة واإلطالع -11

 السـليمة ونـوع االسـتذكار أسـاليب :توفري اإلرشاد االجتامعي للتالميذ والطالب يف موضـوعات مثـل -12

 مـن بـني ختيـارواالالدراسة املناسب والتخصص املناسب والكلية املناسبة وكيفية حـل املشـكالت 

 ...الحلول البديلة
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 . اإلجابة عن تساؤالت واستفسارات التالميذ والطالب بشكل علمي وموضوعي وواقعي -13

 مبـا يضـمن ،املساهمة يف صياغة ووضع القوانني املرتبطـة باحتياجـات ومشـكالت التالميـذ والطـالب -14

 .حقوقهم

اإلقليمية والدوليـة التـي تتضـمن عـدد  واالتفاقياتتوعية التالميذ والطالب بحقوقهم وبالقوانني  -15

 . الحقوقهذهمن 

 وحقـوق توعية أرس التالميذ والطالب ليتحقـق لهـم الفهـم السـليم لخصـائص وحاجـات ومشـكالت -16

 .أبنائهم

تدريب أرس التالميذ والطالب عيل مهارات التعامل السليم والتواصل اإليجايب والحوار الواعي مـع  -17

  .أبنائهم

 .الب وأرسهم عيل مواجهة املشكالت التي تواجههممساعدة التالميذ والط -18

 ...الدفاع عن حقوق التالميذ والطالب يف مختلف الفعاليات والندوات واملؤمترات -19

إجراء البحوث والدراسات العلمية عن حاجات ومشكالت وحقوق وقضايا التالميذ والطالب لفهم  -20

 . حلول لهاإىل املكونات وللتوصل هذه

 :جتامعي املدريس بصفة عامة االاألخصايئواجبات 

 : االجتامعي املدريس بصفة عامة يف التايلاألخصايئحددت وزارة الرتبية والتعليم يف مرص واجبات 

 دراسة البطاقات املدرسية الستخراج ما يفيد منها الطلبة علميا ومهنيا -1

  دراسة تقارير الغياب -2

  اإلرشاف عيل النشاط الثقايف والريايض واالجتامعي -3

 لحاالت الفرديةبحث ا -4

 اإلرشاف عن طريق مسئول النشاط عيل تكوين جامعات النشاط املختلفة يف أول العام الدرايس -5
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  يف عملية انتخاب مندويب الفصول واتحاد الطلبة باملدرسةواد مساعدة الر -6

 متابعة اجتامعات االتحادات واإلرشاف عيل االتحاد وأجهزته -7

  امعيُيعد الطالب ملسابقة التفوق االجت -8

  دراسة وتحليل نتائج الطالب شهريا -9

  يشرتك يف وضع ميزانية النشاط االجتامعي -10

 .بحث حاالت ضعف الطالب اجتامعيا ونفسيا ودراسيا -11

 القيام بالتشجيع األديب واملادي -12

 . وواجباتهاالجتامعيالقيام بدور املرشد  -13

  االجتامعي املدريساألخصايئمجاالت عمل 

 : االجتامعي املدريس يف اآليتاألخصايئليم يف مرص مجاالت عمل حددت وزارة الرتبية والتع

 .مجال الخدمات الفردية -1

 -الجامعـات الصـحية - الـرحالت : مثـل،جامعات النشاط االجتامعي(مجال الخدمات االجتامعية  -2

 .) وجامعات النشاط املدريس املتغرية، جامعة الهالل األحمر-املقصف التعاوين 

  .لداخلية والخارجيةالتنظيامت املدرسية ا -3

 .مجال األنشطة واملسابقات واملعارض -4

 .مجال النشاط الصيفي -5



 

  
 

 

 



 

  
 

 

  

 الفصل الثامن

  مامرسة طريقة خدمة الفرد

 يف املجال املدريس 

 

 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

 تعريف خدمة الفرد  

 أهداف طريقة خدمة الفرد يف املجال املدريس  

  خدمة الفرد يف املجال املدريسأخصايئأدوار   

 عمليات طريقة خدمة الفرد  

 الدراسة االجتامعية  

 التشخيص االجتامعي  

  العالج االجتامعي 
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 الفصل الثامن

 مامرسة طريقة خدمة الفرد 

 يف املجال املدريس

 مقدمــة

كـأول طريقـة يف مهنـة الخدمـة  Social Casework  تم االعرتاف بطريقة خدمة الفـرد1917يف عام 

 مساعدة كل من إىل الطرق الرئيسية يف مهنة الخدمة االجتامعية والتي تهدف إحدىوهي . االجتامعية

ـة واـشـباع  ـة ايجابـي الـفـرد واألرسة ـعـيل التواـفـق االجتامـعـي ـمـع اآلـخـرين وتـكـوين عالـقـات اجتامعـي

 ويعـرض ،يل تعريـف هـذه الطريقـة والفصل الحايل يلقـي الضـوء عـ.احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم

 مع رشح لعمليـات طريقـة خدمـة الفـرد مـن دراسـة وتشـخيص ،ألهدافها وأدوارها يف املجال املدريس

 .وعالج

  :تعريف خدمة الفرد

 :ومن تعريفات خدمة الفرد التي متثل عالمة يف تاريخ هذه الطريقة نذكر
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لعمليـات التـي تنمـي الشخصـية مـن  خدمة الفرد تتكون مـن ا:)1922(تعريف ماري ريتشموند  -1

 . مع البيئة االجتامعيةأو بالناس أوخالل التوافق الواعي املتأثر بعالمة الفرد بفرد أخر 

 خدمة الفرد عملية متارس يف مؤسسات اجتامعيـة ملسـاعدة األفـراد :)1957(تعريف هيلني برملان  -2

 .الجتامعيةعىل املواجهة الفعالة للمشكالت التي تعوق أدائهم لوظائفهم ا

 هي طريقة مهنة الخدمة االجتامعيـة يف مسـاعدة األفـراد سـيئ :)1970(تعريف فاطمة الحاروين  -3

 .التكيف الذين يقعون يف مجالها باستغالل الطاقات الشخصية والبيئية يف تصحيح تكيفهم

خدمـة الفـرد فـن تسـتخدم فيـه املعـارف اإلنسـانية واملهـارة :)1980(تعريف عبد الفتاح عـثامن  -4

من األداء  العالقية لتوجيه كل من طاقات األفراد وإمكانيات املجتمع لتحقيق أفضل درجة ممكنة

 .االجتامعي يف حدود فلسفة املؤسسة

ويعرض الفصل الحايل ألهداف وأدوار طريقة خدمة الفرد يف املجال املدريس وبعـض التنظـيامت 

  .املدرسية املرتبطة مبامرسة هذه الطريقة

 :خدمة الفرد يف املجال املدريسأهـداف طريقة 

 مساعدة العمالء وأرسهم يف إشباع حاجاتهم االجتامعية وحل إىلتهدف خدمة الفرد بصفة عامة 

مـام يسـاهم ذلـك يف عـالج املشـكالت .. مشكالتهم االجتامعية وتنمية قدراتهم الشخصـية واالتصـالية

 .الفردية واألرسية يف املجتمع

 :اآليت يف) 1980(ف، يحددها عبد الفتاح عثامن ومثة ستة مستويات لهذا الهد

 . وقاية العميل من املشكالت، ملنع ظهور املشكالت من األصل:املستوي األول 

  يف شخصية العميل وظروف البيئةأسايس تعديل :املستوي الثاين 

  تعديل نسبي يف شخصية العميل وظروف البيئة:املستوي الثالث 

  .نسبي يف شخصية العميل أو تعديل كيل :املستوي الرابع 
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 . نسبي للظروف البيئيةأو تعديل كيل :املستوي الخامس 

 . تثبيت املوقف تجنبا لظهور مشكالت جديدة:املستوي السادس 

 مساعدة التالميذ والطـالب وأرسهـم عـيل إىلهذا وتهدف طريقة خدمة الفرد يف املجال املدريس 

مـام .. تامعية وتنميـة قـدراتهم الشخصـية واالتصـاليةإشباع حاجاتهم االجتامعية وحل مشكالتهم االج

يساهم ذلك يف عالج املشكالت الفردية واملشكالت املدرسية واملشكالت األرسيـة التـي قـد يعـاين منهـا 

 .هؤالء التالميذ والطالب

 : خدمة الفرد يف املجال املدريسأخصايئأدوار 

 

 ، االجتامعي يختلف عن دور املدرسايئاألخص أن دور : وهيمهمةيف البداية ميكن توضيح نقطة 

 ، الطالـبأو ويتواصل مـع أرسة التلميـذ ، ال يتقيد بجدول املدرسة الرسمي،فدوره ال بداية له وال نهاية

 الطالب باسـتمرار طـول مـدة العـام أو ويتابع أحوال التلميذ ،وأحيانا يزور هذه األرسة إذا تطلب األمر

 .. .،الدرايس والعام الذي يليه وهكذا

 : خدمة الفرد يف املجال املدريس اآليتأخصايئومن أدوار 

 الطالب/ دراسة حاجات ومشكالت التالميذ  -1

 الطالب / تقديم التشخيص االجتامعي لحاجات ومشكالت التالميذ  -2

  ، الـشــطب،االقتـصــادية(ـعــالج املـشــكالت الفردـيــة / الـطــالب ـعــيل ـحــل/ مـســاعدة التالمـيــذ -3
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 ، الرسـوبي متكـرر، كبار السـن، االجتامعية، النفسية، الصحية،وكية السل، التأخر الدرايس،الغياب

 .)والحاالت املدرسية األخرى

 الطالب عيل إشباع حاجاتهم / مساعدة التالميذ -4

 الطالب عيل التوافق االيجايب مع أنفسهم/ مساعدة التالميذ -5

 الطالب عيل التوافق االيجايب مع البيئة املدرسية/ مساعدة التالميذ -6

 الطالب عيل التوافق االيجايب مع أرسهم /  التالميذمساعدة -7

 . الطالب باالتجاهات والقيم واألخالقيات االيجابية وتدعيمها/ إكساب التالميذ -8

 وتعـديل هـذه هاوئالطالب باالتجاهات والقيم واألخالقيات السـلبية وتوضـيح مسـا/ توعية التالميذ -9

 .االتجاهات والقيم واألخالقيات

  الطالب عيل السلوكيات االيجابية وتدعيم هذه السلوكيات/تدريب التالميذ  -10

 . ها وتعديل هذه السلوكياتوئالطالب بالسلوكيات السلبية وتوضيح مسا/ توعية التالميذ -11

 الطالب عيل معرفة طرق االستذكار السليمة/ مساعدة التالميذ -12

اتهم ومتـابعتهم يف ًالطالب املتفوقني علميا وذلك من خالل كشـوف درجـ/ بحث ومتابعة التالميذ -13

/  والقيـام بكافـة الجهـود ملسـاعدة هـؤالء التالميـذ،االمتحانات املختلفة عىل مدار العام الدرايس

  ...الطالب عيل استمرار التفوق الدرايس لديهم

يف عمليـة  يسـتمروا حتـىاكتشاف ومساعدة التالميذ املبدعني واملبتكـرين وتشـجيعهم وتـوجيههم  -14

 .اإلبداع واالبتكار

 ومتـابعتهم يف ًالطالب املتأخرين دراسيا وذلك من خالل كشـوف درجـاتهم/  ومتابعة التالميذبحث -15

/  والقيام بكافـة الجهـود ملسـاعدة هـؤالء التالميـذ ،االمتحانات املختلفة عىل مدار العام الدرايس

 ...الطالب عيل التغلب عيل مشكلة التأخر الدرايس لديهم

تحدي اإلعاقـة والتـي تحتـاج إىل جهـود عالجيـة الطالب م/ اكتشاف حاالت التالميذ -16

  وإعـداد ملـف ، ووضـع خطـط عالجيـة لهـا، ودراسـتها وتشخيصـها،لفرتات طويلـة
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 ، دمجهم يف العمليـة التعليميـة ويف البيئـة املدرسـيةإجراءات واتخاذ ،خاص بكل حالة عىل حده

بيـة الخاصـة يف هـذا  والتعـاون مـع مـدرس الرت،وتسهيل استفادتهم من غرفة املصادر باملدرسـة

 .. .الشأن

ـدة  -17 ـل الـحـاالت الـصـعبة ذات املـشـكالت املعـق ـية إىلتحوـي ـة املدرـس ـة االجتامعـي ـب الخدـم  مكاـت

  .املوجودة خارج املدرسة

 سـجل : وهـي كالتـايل، السجالت املنظمة ملامرسة طريقة خدمـة الفـرد يف املجـال املـدريسإعداد -18

 سـجل اإلرشـاد ، سجل املواقـف الفرديـة الرسيعـة، سجل متابعة التأخر الدرايس،الحاالت الفردية

  .والتوجيه الجمعي

 ملـف : وهـي كالتـايل، امللفات املنظمـة ملامرسـة طريقـة خدمـة الفـرد يف املجـال املـدريسإعداد -19

 الطالب كبار السن أو ملف حاالت التالميذ ، ملف الحاالت الخاصة، ملف حاالت الغياب،الشطب

تقـويم وتوجيـه سـلوك ( ملـف الحـاالت السـلوكية ،االقتصـادية ملـف الحـاالت ،وتكرار الرسـوب

 ). الطالبأوالتالميذ 

 :عمليات طريقة خدمة الفرد

  : هي كالتايل،حددت الكتابات املتعلقة بطريقة خدمة الفرد ثالث عمليات رئيسية لهذه الطريقة

 Study Social  الدراسة االجتامعية -1

 Diagnosis Social  التشخيص االجتامعي -2

  Social Therapy or Treatment  عالج االجتامعيال -3

 :الدراسة االجتامعية  -1

 جمـع البيانـات واملعلومـات عـن العميـل وشخصـيته Social Study يقصـد بالدراسـة االجتامعيـة

جمع البيانات واملعلومات عن أيضا الدراسة تتضمن .. .وأحواله النفسية والعقلية واالجتامعية والدراسية

وذلـك لتحقيـق التشـخيص الـسـليم .. . ل وذلـك مـن حيـث خصائـصـها وأسـبابها ونتائجهـامشـكلة العميـ

  .ً ومتهيدا لعالج هذه املشكلة بعد ذلك،للمشكلة
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 أو والعميـل األخصـايئوهناك من يعرف الدراسـة االجتامعيـة بأنهـا خطـة العمـل املشـرتك بـني 

توصل إىل التشـخيص الـذي يـؤدي إىل ن به للتعرف عىل الحقائق االجتامعية والنفسية بهدف الصلىاملت

 . وضع خطة لعالج املوقف

ويتم جمع هذه البيانات واملعلومات من مختلف األطراف املعنية واملصادر الداخلية والخارجيـة 

 . املرتبطة بالعميل وباملشكلة

عن وللدراسة االجتامعية مصادر متثل املنابع التي نحصل منها عىل البيانات واملعلومات املطلوبة 

واألخصايئ االجتامعي املاهر هو الذي ينتقي املصـادر التـي تناسـب نوعيـة .. .الطالب ومشكلته وأرسته

 ، أصدقاء الطالـب، الوالدين، املدرس،الطالب(فمثالً يف املجال املدريس قد تكون مصادر الدراسة  .الحالة

 .)إلخ… البطاقة املدرسية 

 : والتي تتمثل يف، أي مشكلةومن املهم تحديد مناطق الدراسة عند دراسـة

 عوامـل :وتتضـمن هـذه العوامـل( الطالـب أو التلميـذ إىلالعوامل الذاتية لهذه املشكلة والراجعـة  -1

 .)اجتامعية ونفسية وعقلية وجسمية

 هـذه وتتضـمن( الطالـب أو البيئـة املحيطـة بالتلميـذ إىلالعوامل البيئية لهذه املشـكلة والراجعـة  -2

 مـا هـي : أيضا من منـاطق الدراسـة.)عوامل مدرسية وعوامل مجتمعية عوامل أرسية و:العوامل

عـيل سـبيل ...التلميـذ واملـدرس واملدرسـة واألرسة وزمـالء التلميـذ وأصـدقائه(أطراف املشـكلة ؟ 

   وما هي نتائج املشكلة ؟،)املثال

 ،وبـة لجمـع البيانـات واملعلومـات املطلاسـتخدامهاومن وسائل الدراسة االجتامعية والتـي يـتم 

 .. . واملحادثات الهاتفية واالختبارات املالحظة واملقابلة والزيارة املنزلية والسجالت :نذكر

 :التشخيص االجتامعي  -2

 هـو فهـم طبيعـة املشـكلة التـيSocial Diagnosis املقصـود بالتشـخيص االجتامعـي

 والعوامـل )الداخليـة(الشخصية /  يعاين منها العميل وتفسريها يف ضوء العوامل الذاتية 

ً التي لعبـت دورا هامـا يف ظهـور املشـكلة)الخارجية(البيئية    ويعتـرب التشـخيص حلقـة .ً
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 مـن مجموعـة  االجتامعـياألخصـايئي املهني الذي يكونـه أ وهو الر،الوصل بني عمليتي الدراسة والعالج

ابق تحديد بعضـها البيانات واملعلومات التي تم جمعها يف مرحلة الدراسة بواسطة وسائل الدراسة الس

 :هيمهمة  الكشف عن عدة نواحي إىل ويؤدي التشخيص االجتامعي .آنفا

 ...طبيعة املشكلة وخصائصها وذلك من حيث النوع والحجم واملستوي والدرجة والعوامل املؤدية -1

 ظهور إىل وكيف أن العوامل الذاتية والبيئية قد تفاعلت معا وأدت ،تفسري كيفية حدوث املشكلة -2

 .ةاملشكل

 .)الطالب/ التلميذ (األهداف التي يسعى إليها العميل  -3

 والقـوى املتفاعلـة يف موقفـه واملـؤثرة يف شخصـيته )الطالـب/ التلميـذ (طبيعة شخصية العميل  -4

 .والدوافع النفسية املساهمة يف وجود املشكلة

تقدمها  الخدمات التي ميكن أن أو ونوع املساعدات )املدرسة(طبيعة وظروف وأهداف املؤسسة  -5

 متكنـه مـن الحصـول عليهـا ونـوع الخـدمات املوجـودة يف املـوارد أو )الطالب/ التلميذ (للعميل 

 .. .األسـرية واملـدرسية والبيئية

 :العالج االجتامعي  -3

 التـي ينالهـا ، هو مجموعة الخدمات املعنوية واملاليـة واملاديـةSocial Therapyالعالج االجتامعي 

ً لتحدث أثرا مرغوبـا يف موقفـه ويف ،ه باملؤسسة التي توفر مثل هذه الخدماتالعميل عن طريق عالقت ً

 أي توصله إىل حالة من التوافق االجتامعـي ، ومتكنه من استعادة النشاط االجتامعي املطلوب،مشكلته

 .الذي يرضيه ويف نفس الوقت يريض املجتمع الذي يعيش فيه

ميل مبجموعة الوسائل والخدمات التـي يشـري بهـا  العإمداد كذلك العالج االجتامعي هو عملية 

 : وذلـك بواسـطة التـأثري يف كـل مـن، لتصحيح األوضاع االجتامعية غري املرغوب فيها،التشخيص السليم

 .. .سلوك العميل ويف عنارص ومكونات البيئة املحيطة به
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 :والعالج االجتامعي قد يكون

 يف يتنـاول نقـط الضـعف الذي النوع من العالج  وهو ذلك:Direct Treatment) مبارش( عالج ذايت -1

 .  من األنا ويعمل عىل تقويتهاي الجزء الشعوريفالعميل نفسه 

 ويتضـمن مسـاعدة العمـالء عـىل تعـديل :Environmental Treatment )غـري املبـارش(ي عـالج بيئـ -2

 .  يعاىن منهاالتي إيجاد املشكلة يف تساهم التيالعوامل البيئية 

 شخصـية العميـل : كـل مـنيف االيجـايبن خطة العالج يجـب أن تتضـمن التـأثري وبصفة عامة فإ

 لتحقيـق أفضـل اسـتقرار ممكـن أو لتحقيق أفضل أداء ممكن لوظيفتـه االجتامعيـة ،وظروفه املحيطة

وعن طريق عالج املشكالت الفردية للعمالء ميكن أن .  حدود إمكانيات املؤسسةيفألوضاعه االجتامعية 

  : التاليةتتحقق األغراض

 العميل واملحافظة عىل قيامه بوظائفه االجتامعية املتعـددة بحيـث يتكامـل انهيارالحيلولة دون  -1

 .  املجتمع املحىليف أو مؤسسات رعاية الشباب يف أو عمله يفدوره مع أدوار اآلخرين من العمالء 

 .  توفري حياة أكرث متعة وأكرث قيمة بالنسبة للعمالءيفاملساهمة  -2

 لالعـتامد  نفسـه وىف اآلخـرينيفونه وبث الثقة ؤشخصية العميل وتحسني قدرته عىل تدبري شتنمية  -3

 . عىل نفسه

 

 



 

  
 

 

  

 الفصل التاسع

  مامرسة طريقة خدمة الجامعة

 يف املجال املدريس 

 

 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

 تعريف طريقة خدمة الجامعة  

 املجال املدريسأهداف طريقة خدمة الجامعة يف   

  خدمة الجامعة يف املجال املدريسأخصايئأدوار   

 الربنامــج يف خدمة الجامعة  

 األنشطة املدرسية  

 ميز به النشاط املدريس عن املنهج التعليميتما ي  

  ألوان النشاط املدريس 

  معايري النشاط املدريس 

 مدريس   كيفية تكوين جامعة نشاط 
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 فصل التاسعال

 مامرسة طريقة خدمة الجامعة 

 يف املجال املدريس

 مقدمــة

 Social Group أعرتف املؤمتر القومي للخدمـة االجتامعيـة بطريقـة خدمـة الجامعـة 1935يف عام 

Work.الطـرق إحـدى وهـي . وهي تعترب ثاين طريقـة يف مهنـة الخدمـة االجتامعيـة تـم اإلعـرتاف بهـا 

 مسـاعدة الجامعـة وأعضـاؤها عـيل تنميـة قـدراتهم واشـباع إىل والتي تهـدف الرئيسية يف هذه املهنة

 ويعـرض ، والفصل الحايل سوف يلقي الضوء عيل تعريف هذه الطريقـة.حاجاتهم ومواجهة مشكالتهم

 الربنـامج واألنشـطة املدرسـية : ثم تم الحديث عن مفهوم كل من.ألهدافها وأدوارها يف املجال املدريس

 .. . املدريسوجامعات النشاط

 :تعريف طريقة خدمة الجامعة

هـذه الطريقـة   العمل مع الجامعات التي متثل عالمة يف تاريخأوومن تعريفات خدمة الجامعة 

 :نذكر
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 خدمـة الجامعـة عمليـة وطريقـة :)(Wilson & Rylan (1949) تعريـف كـل مـن ولسـن وريالنـد -1

 طريق توجيـه التفاعـل املتبـادل نحـو  عىل حياة الجامعة عناالجتامعي األخصايئبواسطتها يؤثر 

 .الوصول إىل األهداف املشرتكة

 خدمة الجامعة هي طريقة للعمـل مـع النـاس :)Gisela Konopka (1958(( تعريف جيزال كونوبكا -2

لتحسـني الوظيفـة االجتامعيـة ولتحقيـق األهـداف االجتامعيـة )  أكـرثأواثنان (يف شكل جامعات 

 .املرغوبة

 خدمـة الجامعـة طريقـة مـن خاللهـا يسـاعد :)Harleigh Trecker (1972 ((تعريف هـاريل تريكـر -3

 االجتامعي األفراد يف الجامعات املختلفة داخـل املؤسسـات االجتامعيـة، وذلـك لتوجيـه األخصايئ

 .تفاعلهم يف األنشطة املختلفة ليك يرتبطوا معا، وكذلك من أجل تنمية خربتهم الجامعية

 خدمة الجامعـة طريقـة يتضـمن اسـتخدامها عمليـة، :)1981 (تعريف محمد شمس الدين أحمد -4

 االجتامعي األفراد أثنـاء مامرسـتهم ألوجـه نشـاط الربنـامج يف األنـواع األخصايئبواسطتها يساعد 

املتعددة من الجامعات يف املؤسسات املختلفة لينمو كأفراد وجامعة وليساهموا يف تغيري املجتمع 

 .يف حدود أهداف املجتمع وثقافته

 ثـم سـيتم .ض الفصل الحـايل ألهـداف وأدوار طريقـة خدمـة الجامعـة يف املجـال املـدريسويعر

  .الحديث عن جامعات النشاط املدريس

 :أهـداف طريقة خدمة الجامعة يف املجال املدريس

 : تحقيقإىلببساطة تهدف طريقة خدمة الجامعة 

رسته للعديد مـن األنشـطة منو الفرد من خالل انتامئه كعضو يف بعض الجامعات، ومن خالل مام -1

 .الجامعية يف هذه الجامعات

 .منو الجامعة وذلك من خالل التفاعل الجامعي املشرتك الذي يحدث بني أعضاء الجامعة -2
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 : تحقيق األهداف التاليةإىلهذا وتهدف طريقة خدمة الجامعة يف املجال املدريس 

ل مامرسته للعديد مـن األنشـطة منو الفرد من خالل انتامئه كعضو يف بعض الجامعات، ومن خال -1

 .الجامعية يف هذه الجامعات

 .منو الجامعة وذلك من خالل التفاعل الجامعي املشرتك الذي يحدث بني أعضاء الجامعة -2

 : خدمة الجامعة يف املجال املدريسأخصايئأدوار 

 

 أنفسـهم ومقابلة احتياجاتهم وزيادة تكيفهم مع شخصياتهممساعدة الطالب عىل النضج وتنمية  -1

 .وتنمية مسئولياتهم تجاه مجتمعهم املدريس واملجتمع الخارجي

إتاحة الفرصة للطـالب الكتسـاب املهـارات املختلفـة التـي تزيـد مـن قـدرتهم اإلنتاجيـة وتنميـة  -2

 .قدراتهم االبتكارية

إتاحة الفرصة للطالب ملامرسة الحياة الدميقراطية ويتم ذلك عن طريق املامرسـة الفعليـة تحـت  -3

 . االجتامعياألخصايئف إرشا

 .مساعدة الطالب كأفراد والجامعات املدرسية عىل تعديل وتغيري اتجاهاتهم -4

 واشرتاكهم مع إتاحة الفرصة للطالب لتنمية قدراتهم عىل االشرتاك مع الغري عن طريق إسهام الطالب -5

 . حياتهم الجامعيةأثناءاآلخرين يف كل ما يتعلق بهم من أمور يف 

 .طالب عىل القيادة والتبعيةتنمية قدرات ال -6
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ّمساعدة الطالب عىل احرتام الفروق الفردية لزمالئهم كأفراد والتخيل عن صفتي التحيز والتحامل  -7

 .وأجناسهم والجامعات بغض النظر عن معتقداتهم األفرادواحرتام 

 . ومراعاة آداب السلوك والقواعد العامةواألمانةغرس القيم االجتامعية كالعدل والصدق  -8

 خوف وأداء واجباتهم والقيـام أومساعدة الطالب عىل التمسك بحقوقهم واملطالبة بها دون تردد  -9

 .مبسئولياتهم عن رغبة ذاتية

 من وقت فراغ الطالب والجامعات االجتامعية املدرسية واستثامره مبا يعود عليهم وعىل االستفادة -10

 .املجتمع الذي يعيشون فيه بالنفع

للحياة وذلك عن طريق مسـاعدتهم للسـري قـدما إىل األمـام ومواجهـة  وإعدادهمتأهيل الطالب  -11

 .الصعاب ومحاولة حل مشكالتهم بأنفسهم

 واختـيـار رواد ، املدرـسـة يف تحدـيـد أـنـواع الجامـعـات املدرـسـية الخاـصـة باألنـشـطةإدارةمـشـاركة  -12

 .الجامعات واألرس املدرسية

عة كرة القـدم وجامعـة كـرة السـلة  جام:مثل(تشجيع تكوين جامعات النشاط املدريس املختلفة  -13

 ...).وجامعة املوسيقي وجامعة الرسم وجامعة الشطرنج وجامعة الرحالت وجامعة املعسكرات
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 مثـل  اثنتـني مـن جامعـات النشـاط املـدريس ذات الطـابع االجتامعـيأواإلرشاف عىل جامعـة واحـدة  -14

 النـادي ، جامعـة البيئـة،طرنج الشـ، جامعة ذوي االحتياجـات الخاصـة، الخدمة العامة،الرحالت(

 ).الخ.. . النشاط التعاوين، جامعة الهالل األحمر،املدريس

 .مساعدة جامعات النشاط املدريس عىل اتباع القيم والسلوكيات الرتبوية السليمة -15

 أومساعدة جامعـات النشـاط املـدريس عـيل مامرسـة األنشـطة املختلفـة سـواء داخـل املدرسـة  -16

 .خارجها

 .اف القيادات الطالبية ورعايتهااالهتامم باكتش -17

 التـي تلبـي تقديم املشورة الفنية لرواد الصفوف والجامعات واألرس املدرسية يف كيفية وضع الخطـط -18

 . وتذليل الصعوبات التي تواجههم عند تنفيذ الربامج،احتياجات الطالب

 .والزيارات العلمية والرتفيهية واإلرشاف عليها تنظيم الرحالت -19

 سـجل الـربامج : ومنها،ت املنظمة ملامرسة طريقة خدمة الجامعة يف املجال املدريس السجالإعداد -20

 …  سجل الجامعات االجتامعية التي يرشف عليها،العامة 

 ملـف األنشـطة : ومنهـا، امللفات املنظمة ملامرسة طريقة خدمة الجامعة يف املجال املدريسإعداد -21

 … والربامج العامة

 ..). .النشاط االجتامعي(اصة بأنشطة الرتبية االجتامعية  مرشوع امليزانية الخإعداد -22

 :الربنامــج يف خدمة الجامعة

 بأنـه أي يشء وكـل يشء تؤديـه الجامعـة Programيعرف محمـد شـمس الـدين أحمـد الربنـامج 

 أن Gisela Konopkaوتـري جيـزال كونوبكـا .  االجتامعـياألخصـايئلتحقيق حاجاتها ورغباتهـا مبسـاعدة 

 الجامعـة وهـذه األنشـطة أخصـايئهو أي نشاط تقوم به الجامعة يف أثناء اجتامعاتها بحضور الربنامج 

 تصمم وفقا لحاجات ورغبات أعضاء الجامعة ويتضمن هذا تشخيص حاجات الفرد والجامعة الأيجب 

ية، ودراسة وتقدير ذلك بالنسبة للجامعة واملؤسسة وغرضها والقيم املهنية وأخالقيات العالقات اإلنسان

 . وأن أية مناقشة للربنامج البد وان تفرق بني محتويات ووسائل التعبري ثم طريقة إدارته وقيادته
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وبالنسبة ملهنة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس فإنه ميكن أن نقول بأن الربنامج هو كل مـا 

) 2012( أبـو املعـاطي  وبنفس املعني يعرف مـاهر.تؤديه الجامعة لتحقيق حاجاتها ورغباتها ومصالحها

 ويتضمن أي .تفعله الجامعات يف املدرسة من أجل تحقيق أهدافهاء  هو كل يش:مصطلح الربنامج بأنه

 والنشاط هو الجزء العميل الظاهر من ، واألنشطة جمع نشاط.Activitiesبرنامج مجموعة من األنشطة 

  .النشاط من وأشمل  وعيل ذلك فالربنامج أعم،الربنامج

ومـن . ط كلمة تدل عىل بذل جهد يف مامرسة عمـل ينشـط لـه القـائم بـه ويسـتمتع بـهوالنشا

 ، بل له زمن ذروة يقل بعده النشاط ويضعف،الطبيعي أن هذا النشاط لن يستمر بال نهاية وبال هدف

كـام أن هـذا النشـاط يحـدث يف بيئـة مكانيـة .وله هدف لواله مل يحدث الشوق واالستمتاع مبامرسـته 

تأثر النشاط بهذه البيئة وبالوسائل واإلمكانات التي توفرها كام تتأثر بالعقبـات والصـعوبات  وي،معينة

 .التي فيها

ومن أهـم النقـاط ...  برامج رياضية وفنية وثقافية واجتامعية وترويحية:ومن أمثلة الربامج نذكر

ني كـل مـن أعضـاء  هذا الشأن هو أن يتم تحديد هذه الربامج وتنفيذها وتقوميها بشـكل مشـرتك بـيف

 هذا الشأن أن يكون تقدير هذه الـربامج عـىل يف أخرى معمةنقطة .  خدمة الجامعةوأخصايئالجامعة 

 .أساس قيمتها االجتامعية والرتبوية ال عىل أساس نتائجها املادية

 :األنشطة املدرسية

الالصـفية هـي جـزء  األنشطة الطالبيـة أو النشاط املدريس أو School Activitiesاألنشطة املدرسية 

توالها عـادة جميـع العـاملني ي وأسايس يف عملية الرتبية، وبالتايل فهي ركن من أركان املنظومة التعليمية،

 .باملدرسة من معلمني وإداريني، وإن تباينت أدوارهم

وكـذلك األمـاكن والبد أن تشتمل أي مدرسة عىل مالعب ومسـارح وأمـاكن النـدوات واللقـاءات، 

 التالميذ والطالب، وتزيد مـن سة األنشطة املختلفة التي تتالئم مع ميول ورغبات واستعداداتاملعدة ملامر

 .مهاراتهم وقدراتهم
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 الطالب باختيـاره يف سـبيل أو اجتامعي يقوم به التلميذ أو بدين أووالنشاط املدريس جهد عقيل 

 ..)..التعرف عىل اآلخرين شغل وقت الفراغ، مبامرسة هواية، تعلم مهارة، :مثل(تحقيق هدف معني 

.  املحاور الرئيسية يف تطوير املـدارسإحدىالطالب لألنشطة املدرسية متثل / إن مامرسة التالميذ 

الطـالب وتنميـة ميـولهم واتجاهـاتهم / وملامرسة هذه األنشطة أثر إيجايب كبري عىل شخصيات التالميذ

 .. .ومهارات االتصال لديهم

 املعلم يعتقد فيه أن مجال العملية التعليمية أو الدهر كان املدرس لقد آيت عىل التعليم حني من

 داخل القاعة الدراسية، حيث يلقن تالميذه مواد الدراسة، ويقترص عمـل التالميـذ أوينحرص يف الفصل 

 القاعـة الدراسـية، فـأمر بعيـد كـل البعـد عـن أو الطالب عىل االستامع، أما ما يحدث خارج الفصل أو

 . املعلمأواملدرس مجال اختصاص 

 الطـالب عـىل أو الكلية أن اقترص تعلـيم التالميـذ أووترتب عىل هذا االتجاه من جانب املدرسة 

 الكليـة سـائر الجوانـب أو وبالتـايل أهملـت املدرسـة ،الجوانب النظرية واملعرفية مـن املـادة العلميـة

رـيـق العـمـل والحرـكـة  الطاـلـب، وأـضـاعت علـيـه فرـصـة اـلـتعلم ـعـن طأواألـخـرى لشخـصـية التلمـيـذ 

 ....والنشاط

لقد كشفت كل البحوث يف هذا املوضوع عن أهمية النشاط املدريس وبـرامج رعايـة الشـباب يف 

 الطالب، وان ال تقترص عىل جانب أوالجامعات يف تدعيم العملية التعليمية ويف تنمية شخصية التلميذ 

الفصـل، ال  إن النشـاط خـارج....  ال يتجـزأ بل تناوله كٌل، الطالبأوواحد من جوانب شخصية التلميذ 

ومنذ مطلـع القـرن العرشيـن يحتـل النشـاط املـدريس وأنشـطة رعايـة . يقل عام يحدث داخل الفصل

وميكن ألي إنسان متابع لهذه األنشطة أن يلمـس . الشباب يف الجامعات مكانة مهمة يف املنهج الدرايس

ًحراكا واسعا شكال ومضموناالتطورات الهائلة يف هذا الحقل، الذي حدث به  ً. 

ويقصد بالنشاط املدريس أنواع السلوك الحـر املـنظم الـذي ميارسـه التالميـذ خـارج 

 ًالدراسة، بعيدا عن الحصص املقررة للمواد الدراسية، والنشاط املدريس ال يقل أهمية عام 
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جسام التالميـذ، ووسـيلة والنشاط املدريس وسيلة لبناء أ. يجرى داخل الفصول، فكل منهام يكمل اآلخر

لتدريبهم عىل مامرسة العالقات االجتامعيـة السـليمة، واكتسـاب الخلـق القـويم، ولتنميـة االتجاهـات 

 .الدميقراطية الحقيقة ومامرسة أساليب التعاون املطلوب ملجتمعنا الجامهريي

 يكـون النشـاط كام أنه بالتوجيه السليم ميكن ربط النشاط املدريس بالتحصيل الدرايس، وبالتـايل

ًاملدريس دافعا إىل هذا التحصيل، ويؤدى إىل تكامل املواد الدراسية تكامالً تاما ً. 

وكلام تعددت ألوان النشاط يف املدرسة، بالقدر املعقول الـذي يتناسـب مـع ظروفهـا وإمكاناتهـا 

قـق نشـاطها  التي تشـبع برامجهـا ميولـه، ويحGroup Activityمتكن التلميذ من اختيار جامعة النشاط 

ًكام يشعر أن له دورا يقوم به إىل جانب زمالئه، وأن له كيانا بني زمالئه، ويـدرك الجميـع أنهـم . رغباته ً

 .مسئولني عن نجاح الجامعة وبأنهم يقومون بتخطيط برامجها وتنفيذها

 :ميز به النشاط املدريس عن املنهج التعليميتما ي

 أنـه جـزء إاللتعليمي ألنه يسهم يف تحقيـق أهدافـه، رغم كون النشاط املدريس جزء من املنهج ا

 ً.يتميز عن املواد الدراسية بعدة ميزات رمبا تجعله أكرث أهمية من تحقيق أهداف الرتبية عموما

 : ومن أهم هذه امليزات ما ييل

 ذات ـصـبغة نظرـيـة أن النـشـاط اـملـدريس تغـلـب علـيـه الـصـبغة العملـيـة، بـيـنام اـملـواد الدراـسـية -1

فالنشاط املدريس فيه مامرسـات متنوعـة، فمـن متثيـل . الكتب والرشح والورقة والقلم تقوم عىل 

يقوم به التلميذ إىل عزف عىل آلة موسيقية عىل مامرسـة لعبـة رياضـية إىل زيـارة أمـاكن لجمـع 

 .معلومات

أغلب ذوى املواهب يف الحياة املهنيـة والوظيفيـة تـم كشـف مـواهبهم مـن خـالل  -2

 ولهـذا نجـد التالميـذ مـوزعني عـىل ألـوان . ريس يف املدرسـةمامرستهم للنشـاط املـد
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ًالنشاط، بينام نجدهم يف الفصل أمام املدرس ميارسون عمالً واحدا غري متميزين كثريا يف نظـرة  ال إً

ًيف درجة املامرسة، أما يف النشاط فهم مختلفون بعضهم عن بعض اختالفـا شـديدا، فهـذا التلميـذ  ً

. ـيـة، وـهـذا لدـيـه اـسـتعداد للموـسـيقى، وـهـذا ميـلـه خـطـايب، وهـكـذاتظـهـر عـنـده مـيـول اجتامع

 . عن هذه امليول واالستعدادات-ً حقا -واملفروض يف املدارس أن تكشف 

أن التالميذ يف النشاط املدريس هم الذين ميارسون العمل، وهم الـذين يعيشـون الخـربة العمليـة،  -3

ليـة يف ع أن دورهـم أكـرث إيجابيـة وفاأيإلـخ ... فهم الذين ميثلون ويعزفون ويقرأون ويجمعـون

ًالنشاط املدريس من دورهم يف دراسة املواد الدراسية حيث يتوىل املدرس عنهم كـل يشء تقريبـا، 

 .ًتاركا لهم فقط الحفظ واالستظهار

ًوالنشاط املدريس هو الذي يصل املدرسة حقا باملجتمع يف الوقـت الـذي تعزلهـا املـواد الدراسـية  -4

ويف النشـاط املـدريس  .اط يحرض املواطنون إىل املدرسة ملشاهدة حفالته ومعارضهعنه، ففي النش

يخرج التالميذ إىل البيئة زائرين األماكن األثرية فيها واملعامل الجغرافيـة، دارسـني بعـض مشـكالت 

 البيئة مساهمني قدر استطاعتهم يف حلها

الميـذ أصـدق تقـويم، وذلـك ألن والنشاط املدريس من خري الوسائل التـي تسـاعد عـىل تقيـيم الت -5

التالميذ يف النشاط املدريس يظهرون ميولهم واستعداداتهم ويبذلون فيه أقىص الجهد، ويضع كـل 

 بعبارة مخترصة إنه املرآة الصادقة للتلميذ ولهـذا ينبغـي أو.منهم نفسه حيث يحيل إىل ما يرغب

 .أن تؤخذ نتائجه يف االعتبار عند تقييم التلميذ

 :اط املدريسألوان النش

يتنوع النشاط املـدريس ليقابـل احتياجـات التالميـذ املختلفـة وميـولهم، فهنـاك النشـاط الثقـايف 

 .واالجتامعي والريايض والفني والعلمي، وقد يشكل لكل منه جمعيات مختلفة

 جامعـات املحـارضات والنـدوات والصـحافة والشـعر والنـرث واإلذاعـة :ومن ألوان النشاط الثقـايف -1

 .ةاملدرسي

  جامـعــات الـنــادي اـملــدريس، الـهــالل األحـمــر، اإلـســعاف، :وـمــن أـلــوان النـشــاط االجتامـعــي -2
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التعاون، املراسالت الرحالت والحفالت، الخدمات العامـة، مثـل مكافحـة األميـة، املـرور، النظافـة 

 .العامة، النظام

، )للبنـات( جامعـات فـرق األلعـاب، الكشـافة، الزهـرات واملرشـدات :ومن ألوان النشاط الريايض -3

 .والتمرينات الحرة والسباحة

 . جامعات الجغرافيا، والتاريخ، الكيمياء، األحياء، الفيزياء:ومن ألوان النشاط العلمي -4

 جامعات التمثيل، املوسيقى، الغناء، الرسـم، التصـوير، األشـغال الفنيـة :ومن ألوان النشاط الفني -5

 .عةفالحة البساتني والزرا) للبنات(كالخياطة والتفصيل 

ً هنا هو أن أي مدرسة يجب أن تشتمل عىل معظم هذه األلوان مـن النشـاط، علـام مهمةنقطة 

 .ًبأنه قد ال يتيرس ذلك أحيانا، وإمنا تنتقى كل مدرسة منها ما يتفق مع ظروفها وإمكاناتها

 :معايري النشاط املدريس

 :هناك عدة معايري للنشاط املدريس ميكن تحديدها فيام ييل

ًلنشاط موجها نحو هدف مرغوب فيه ويكون هذا الهدف واضحاأن يكون ا -1  عند املدرس، ويشرتك ً

وهذا يتطلب وضع خطة منظمـة للعمـل والتنفيـذ واإلنتـاج، وهـذه الخطـة . التالميذ يف تحديده

 .يشرتك التالميذ يف وضعها ويتحملون مسؤولية تنفيذها تحت توجيه املدرس وإرشاده

الحظـة وتسـجل هـذه املالحظـة مـن جانـب املـدرس فمـن خـالل أن يخضع النشاط املدريس للم -2

النشاط يتعرف املدرسون عىل ميول التالميذ وجوانب شخصياتهم ونواحي القوة والضـعف فـيهم 

 .حتى ميكن معالجة هذا الضعف ودعم نواحي القوة عندهم

 أن يـكـون لـهـذا النـشـاط اتـصـال بالدراـسـة يف الفـصـل فـقـد تـحـدث مـشـكلة يف الفـصـل  -3

 متثيليـة وقـد يتعـرض أو دراستها خارج الفصل، ورمبا أثناء رحلـة أواالً لبحثها وتجد مج

  قـد تكـون نقطـة أوالتالميذ ملشكلة أثناء نشـاطهم خـارج الفصـل فتنـاقش يف الفصـل 
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بداية الدراسة فيه وبالتايل فإن النشاط خارج الفصل يكمل الدراسة داخل الفصل وبذلك يـتحطم 

 . واملحيط الخارجيالحاجز القائم بني الفصل

فالتلميـذ . أن يكون تقدير هذا النشاط عىل أساس قيمته الرتبويـة ال عـىل أسـاس نتائجـه املاديـة -4

ًبقيامه بأوجه النشاط املختلفة ينمى فيه صفات واتجاهات ومهارات وقيام مرغـوب فيهـا حيـث 

ام رضوب العمـل ينمى فيه القدرة عىل التفكري والتخطيط، وينمى فيه القدرة عىل العمـل واحـرت

 أو بفضـلها مسـتواه نحسـُ هوايـة لـه يأواليدوي التي قد يكون أحدهام يف يوم من األيام مهنته 

 .يشغل بها وقت فراغه

أن يكون النشاط متنوع الجوانب بحيث يجد فيـه التالميـذ فرصـة للتعبـري عـن ميـولهم وإشـباع  -5

ة دون األخـرى فيقـف عنـد حـد ًحاجاتهم ومجاالً لتنمية شخصياتهم فال يكون قـارصا عـىل ناحيـ

 . الجمعيات العلميةأو األلعاب الرياضية أوالرتبية الفنية 

 مدريس  كيفية تكوين جامعة نشاط

  املرحلة التمهيدية:أوال

 اإلذاـعـة املدرـسـية باـسـتخدامإـثـارة املجتـمـع اـملـدريس ـحـول فـكـرة تـشـكيل الجامـعـة االجتامعـيـة  -1

 .وامللصقات اإلعالنية داخل الفصول وخارجها

 . التي تحتاجها الجامعةاألهداف الالزمة لتحقيق اإلمكانياتبحث  -2

 .اإلعالم عن الجامعة باستخدام الوسائل السابقة -3

  مرحلة التكوينً:ثانيا

 . للجامعةاالنضامماستقبال وتسجيل الطالب الراغبني يف  -1

 .هم بدون أي إلزام ل، اىل الجامعةاالنضامماستقطاب الطالب املستهدفني برتغيبهم يف  -2

 .تحديد ورشح أهداف وأسلوب عمل الجامعة لألعضاء -3

 .تحديد األدوار والوظائف لألعضاء -4

 .تحديد املراكز من خالل عمليات انتخابية -5
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  مرحلة التخطيطً:ثالثا

 . املحددة مبشاركة األعضاءاألهدافوضع برنامج الجامعة وفق  -1

 .توزيع األدوار عىل األعضاء طبقا لالستعداد وامليول والقدرات -2

 . وتحديد األدوات والوسائل الالزمة لتنفيذ الربامجاإلمكاناتحرص  -3

  مرحلة التنفيذً:رابعا

 . فيام يخص بتوجيه رائد الجامعةاألعضاء لألدوار كٌلبدء تنفيذ  -1

 .تحقيق الدينامكية التي تخدم الربامج وتحقق الهدف داخل الجامعة -2

 .توجيه التفاعل بصورة ايجابية -3

 .ل الرائد مع بيان التفاعالتاستمرار التسجيل من قب -4

  مرحلة النمو والنضجً:خامسا

 .االتجاه باألدوار نحو الهدف -1

 تغـري منـط قياس منو الجامعة وكل عضو فيها من خالل الحضور والقدرة عـىل تنفيـذ الـدور ومـدى -2

 .السلوك

  مرحلة نهاية الجامعةً:سادسا

 يف نهايـة الـزمن أو السـنة الدراسـية  عنـد انتهـاءأووتأيت يف نهاية الزمن املحدد لعمـر الجامعـة 

 . وتأيت هذه املرحلة بعد القيام بعمليات املتابعة والتقييم.املحدد لتنفيذ الربنامج
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 هداف طريقة تنظيم املجتمع يف املجال املدريسأ  

  تنظيم املجتمع يف املجال املدريسأخصايئأدوار   

  التنظيامت املدرسية واألخصايئ االجتامعي املدريس   
 املامرس لطريقة تنظيم املجتمع    
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 الفصل العارش

 مامرسة طريقة تنظيم املجتمع 

 يف املجال املدريس

 مقدمــة

 تم االعرتاف بطريقة تنظيم املجتمع كطريقـة ثالثـة مـن الطـرق الرئيسـية يف مهنـة 1946يف عام 

 أي طريقـة Community Social Work ويطلق أحيانا عـىل هـذه الطريقـة مصـطلح .الخدمة االجتامعية

 والفصل الحايل سوف يلقي الضوء عـيل تعريـف هـذه الطريقـة .الخدمة االجتامعية يف خدمة املجتمع

 . .أهدافها وأدوارها يف املجال املدريسو

 :تعريف طريقة تنظيم املجتمع

 :ومن تعريفات طريقة تنظيم املجتمع التي متثل عالمة يف تاريخ هذه الطريقة نذكر

 :)(Wilber Newstetter(1947)تعريف ويلرب نيوسترت   -1

ـو  ـا ـه ـع ـم ـإالتنـظـيم املجتـم ـا ـب ـات املرـغـوب فيـه ـز أوال ـعـىل العالـق ـة ترـك ـات عملـي  ني الجامـع
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 املختلفة، وليس االحتياجات الشخصية ملمثيل الجامعات، بينام مركز اهتاممها الثاين يركز عـيل متابعـة 

 .االحتياجات املجتمعية التي يحددها ممثلو الجامعات املختلفة

  :)(Maurray Ross (1955)تعريف موراى روس   -2

ن تحديد حاجاته وأهدافه وترتيب هذه طريقة تنظيم املجتمع هي عملية يتمكن بها املجتمع م

الحاجات واألهداف طبقا ألهميتها وإذكاء الثقة والرغبة يف العمل ملقابلـة هـذه الحاجـات واألهـداف، 

التـي تتصـل بهـذا الحاجـات واألهـداف، ثـم القيـام بعمـل ) الداخلية والخارجيـة(الوقوف عىل املوارد 

 .من يف املجتمعبشأنها، وبذلك متتد وتنمو روح التعاون والتضا

 :)Arther Dunham (1965((تعريف أرثر دانهام   -3

 أو الجغرافية تنظيم املجتمع هو عملية املوامئة بني املوارد واالحتياجات املجتمعية سواء للمجتمعات

 ).النوعية(الوظيفية 

 :)(Jack Rothman (1970)امن ـ تعريف جاك روث -4

يف الخدمة االجتامعية وانه العملية التي تحـدث تنظيم املجتمع هو مدخل من مداخل الرئيسية 

بني الجامعات والتي تحاول مساعدة املجتمعات املحلية لفهم املشـكالت االجتامعيـة التـي تظهـر، وايل 

 تقويـة املجتمـع بأكملـه ورفـع مسـتوي إىلاستخدام املوارد املجتمعية املتاحة لحلها، مام يؤدي بدوره 

 .معيشة أفراده

  :)1961(ملنعم شوقي تعريف عبد ا  -5

تنظيم املجتمع هـو العمليـة التـي تبـذل بقصـد ووفـق سياسـة عامـة ألحـداث تطـور وتنظـيم 

 قوميـة بـاالعتامد أو إقليميـة أواجتامعي واقتصادي للناس وبيئتهم، سواء أكانوا يف مجتمعـات محليـة 

 عيل مواجهة مشـكالت عيل املجهودات الحكومية واألهلية املنسقة عيل أن تكتسب كل منها قدرة أكرث

 . املجتمع نتيجة لهذه العمليات
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  :)1969(تعريف هدي بدران   -6

 االجتامعـي للتـأثري يف القـرارات األخصـايئهي طريقة من طرق الخدمة االجتامعيـة يسـتخدمها 

املجتمعية التي تتخذ مع جميع املستويات لتخطيط وتنفيـذ برنـامج التنميـة االجتامعيـة واالقتصـادية 

 تقويـة الـرتابط بـني املجتمـع بـني أهـل املجتمـع الواحـد وبـني املجتمـع املحـيل إىليؤدي هـذا بحيث 

 .واملجتمع األكرب

  :)1973(تعريف أحمد كامل أحمد   -7

 طرق مهنة الخدمة االجتامعية لدعم الجهود املشرتكة الشعبية والحكومية إحدىتنظيم املجتمع 

ملجتمعيـة ويـتم ذلـك ا التصـدي للحاجـات واملشـكالت يف مختلف املستويات املجتمعية لتـتمكن مـن

 .ًبحشد املوارد الحالية واملستقبلية طبقا لخطة يف إطار السياسة العامة

 :)1989" (املؤلف " تعريف مدحت محمد أبو النرص  -8

 الطرق الرئيسية ملهنة الخدمة االجتامعية، تعمل عـىل مسـتوي الوحـدات إحدىتنظيم املجتمع 

، بهدف مساعدتهم عيل تنمية املوارد والقدرات وإشباع الحاجات وحل )امت واملجتمعاتاملنظ(الكربى 

املشكالت، باالعتامد بشكل كبري عـىل مشـاركة املـواطنني والتنسـيق والتعـاون مـع قيـادات ومـنظامت 

 .املجتمع

  :ويعرض الفصل الحايل ألهداف وأدوار طريقة تنظيم املجتمع يف املجال املدريس كالتايل

 :داف طريقة تنظيم املجتمع يف املجال املدريسأه

 : أن طريقة تنظيم املجتمع لها هدفني رئيسيني هامArther Dunhamيري آرثر دانهام 

  Process Goals  أهداف مرتبطة بالعملية -1

  Task Goals  أهداف انجازية -2

 أويــة  مــا يطلــق عليهــا أحيانــا باألهــداف املعنوأوويقصــد باألهــداف املرتبطــة بالعمليــة 

ـع  ـدرات املجتـم ـة ـق ـدور ـحـول تنمـي ـي ـت ـداف الـت ـات أـخـري، باألـه ـة يف كتاـب ـى البرشـي   يـسـتطيع حـت
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الناس العمل معا، وبالتايل تنمو اتجاهات ومامرسات التعاون والتضـامن فـيام بيـنهم مـن أجـل إشـباع 

 . حاجاتهم وحل مشكالتهم

 -األهـداف املاديـة يف كتابـات أخـري ما يطلق عليها أحيانا بأو -بينام يقصد باألهداف اإلنجازية 

 .باألهداف التي تهتم بالعمل مع املجتمع إلنجاز املهام واألعامل واملرشوعات التي تعود عليه بالفائدة

الـبرش إلحـداث / ًومبقارنة الهدفان معا، ميكن أن نقـول أن األهـداف األويل موجهـة نحـو النـاس

الـبرش / انية موجهـة نحـو البيئـة التـي يعـيش بهـا النـاسأما األهداف الث. التغيري البرشي اإليجايب بهم

 .إلحداث التغيري املادي اإليجايب بها

ً هدفا ثالثا لطريقـة تنظـيم املجتمـع، Perlman & Gurinبعد ذلك أضاف كل من بريملان وجورين  ً

عالقات  والذي يقصد بها مساعدة املجتمع عيل إعادة بناء الRelationships Goalsوهو أهداف العالقات 

وإعادة بناء القوة به لتحقيق إعادة التوازن بني القـوي يف املجتمـع، وذلـك بهـدف زيـادة القـوة لـدي 

 املظلومـة، وبالتـايل ميكـن أن تحصـل عـيل حقـوق أكـرث أو املهضوم حقوقهـا أوالجامعات املستضعفة 

أن إسـرتاتيجية ومـن اإلسـرتاتيجيات املسـتخدمة يف هـذا الشـ... ونصيب أكرب مـن االهـتامم والخـدمات

 . عن حقوق هذه الجامعاتAdvocacy Strategyاملدافعة 

 :أما بالنسبة ألهداف طريقة تنظيم املجتمع يف املجال املدريس فيمكن عرضها كالتايل

 االجتامعـي واملدرسـني األخصـايئبـني (تدعيم وتنمية روح العمل الفريقي الفاعل داخل املـدريس  -1

 .) باملدرسة...واإلداريني وأخصائيي األنشطة

 . الطالب/ تنمية التعاون املثمر واملشرتك يف اتجاهني بني املدرسة وأرس التالميذ  -2

 مبـا فيهـا مـن ،تشجيع التعـاون املثمـر واملشـرتك يف اتجـاهني بـني املدرسـة والبيئـة املحيطـة بهـا -3

 ...مؤسسات حكومية وجمعيات أهلية ورشكات

درسـة والتـربع لهـا واملسـاهمة يف نجـاح العمليـة تشجيع املواطنني ورجال األعامل عيل تدعيم امل -4

  .التعليمية
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 .املساعدة يف التنسيق بني املدرسة ومؤسسات املجتمع املحيل -5

 .مساعدة التنظيامت املدرسية الداخلية عيل تحقيق أهدافها -6

 .  منهااالستفادةربط املدرسة بالتنظيامت املدرسية الخارجية وتعظيم  -7

 :تمع يف املجال املدريس تنظيم املجأخصايئأدوار 

 االجتامعي املدريس باستخدام طريقة تنظيم املجتمع داخل املدرسـة عـىل اعتبـار األخصايئيقوم 

ميارس هذه الطريقة مع املجتمع املحيل   كذلك. وظيفي له خصائص معينةأوأن املدرسة مجتمع نوعي 

  .لهام بتبادل املنافع فيام بينهاماملحيط باملدرسة وذلك لربط األثنني معا مبا يحقق فائدة مشرتكة 

 تسـهيل عمـل  االجتامعي املدريس الذي ميارس طريقة تنظيم املجتمـعاألخصايئأيضا من مسئوليات 

 ومجـالس األمنـاء ، واالتحـادات الطالبيـة، املدرسـةإدارة مجلـس :وهـي(التنظيامت املدرسية الداخلية 

 مكاتب الخدمة االجتامعية :ومنها(الخارجية  املدرسية  كذلك ربط املدرسة بالتنظيامت،) واملعلمنيواآلباء

 ، وجمعـيـات رعاـيـة الـطـالب، ومراـكـز الخدـمـة العاـمـة، واالتـحـاد الـعـام للكـشـافة واملرـشـدات،املدرـسـية

وسـيتم الحـديث عـن هـذه التنظـيامت الحقـا يف .. . ومستشفيات الطلبة،والوحدات الصحية املدرسية

 .)الفصل التايل

 االجتامعي عند األخصايئجموعة من األدوار التالية والتي يجب أن يقوم بها هذا وميكن تحديد م

 :مامرسة طريقة تنظيم املجتمع يف املجال املدريس

  . لتحديد خصائصه وموارده واحتياجاته ومدخالته ومخرجاته،دراسة مجتمع املدرسة -1

 مـا أوج التحليـل الربـاعي  من منوذباالستفادة(تحليل البيئة الداخلية والخارجية ملجتمع املدرسة  -2

 منـاطق القـوة والضـعف والفـرص : تحديـد كـل مـنإىل والذي يهدف ،يطلق عليه منوذج سوات

 .)والتهديدات

  . هذه املشكالتأسباب وتحديد ،رصد املشكالت التي تواجه املدرسة -3

 .اقرتاح الحلول ملواجهة املشكالت التي تواجه املدرسة -4

ـا املدرـسـة إـجـراء البـحـوث والدراـسـات االجتامع -5 ـي تحتاجـه ـة الـت   احتياـجـات:ـعـن(ـي
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 وسلوكيات التالميذ ومشكالتهم والخدمات التي يحتاجونها وعالقاتهم ببعض وبأرسهم وبالعاملني 

 . )يف املدرسـة وخاصة املـدرسني عيل سبيل املثال

/ يـذ  من خالل تشجيع التالم،املساهمة يف حامية البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة من التلوث -6

 مرشوعات النظافـة والتشـجري وإعـادة تـدوير : مثل،الطالب عيل تنفيذ مرشوعات يف هذا املجال

  ...النفايات وترشيد الطاقة واملياه

 . من خاللهالالنطالق املدرسة يف تكوين تنظيامت عىل مستوى املساعدة -7

 . يف وضع برامج هذه التنظيامت والعمل عىل منوها وتطورهااملساعدة -8

 . املسئولني عن هذه التنظيامتالقادةىل تدريب العمل ع -9

 .التنظيامتتوضيح وتحديد مسئولية هذه  -10

 . لهاواإلعداد واملعلمني بتنظيم اجتامعاته اآلباءالعمل مع مجلس  -11

 . النشاط باملدرسةأوالعمل مع مجلس الرواد  -12

وضـع التنفيـذ  العامة باملدرسة وعليه أن يعد خطة عمل هو يضعها مالخدمةالقيام برئاسة مركز  -13

 التـي تقـوم االجتامعيـة الخدمة ومرشوعات العامة الخدمةومن ثم فهو املسئول عن مرشوعات 

 . بتنفيذها لخدمة سكان املجتمعاملدرسة

 وتنظـيامت  بني املدرسة وهيئات ومؤسسـاتاالجتامعيةوضع وتنفيذ خطه لتنظيم تبادل الخدمات  -14

  .املجتمع

 :تامعي املدريس املامرس لطريقة تنظيم املجتمعالتنظيامت املدرسية واألخصايئ االج

 خارجية بهدف أوُلقد أنـشئت مجموعة متعددة ومتنوعة من التنظيامت املدرسية سواء داخلية 

 الوظيفـة التعليميـة والرتبويـة : هـذه الوظـائف هـي.تدعيم املدرسة عيل أداء وظائفها املطلوبة منهـا

 يف مساعدة املدرسة عـيل تحقيـق أهـدافها َمهامتلعب دورا  وهذه التنظيامت .واإلنتاجية واالجتامعية

 أهـداف : مـن هـذه األهـداف. وهذه التنظيامت املدرسية لها أهداف متنوعة تريد تحقيقهـا.ورسالتها

 .. . نفسيةأو صحية أو طالبية أو اجتامعية أوإدارية 
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  :وميكن تحديد نوعني من التنظيامت املدرسية

 واالتحـادات ، املدرسـةإدارة مجلـس : مثـل، داخل أسـوار املدرسـةأي :تنظيامت مدرسية داخلية -1

 ... واملعلمنيواآلباء ومجالس األمناء ،الطالبية

 ، املدرسـية مكاتـب الخدمـة االجتامعيـة: مثل،أي خارج أسوار املدرسة: تنظيامت مدرسية خارجية -2

 ووحـدات ،ة العامـة ومراكز الخدمـ، وجمعيات رعاية الطالب،واالتحاد العام للكشافة واملرشدات

 ... ومستشفيات الطلبة،الصحة املدرسية

 ونؤكد هنـا عـيل أن .ويف الفصل الثاين بالكتاب الحايل تم إلقاء بعض الضوء عيل هذه التنظيامت

 االجتامـعـي اـملـدريس اـلـذي مـيـارس طريـقـة تنـظـيم املجتـمـع علـيـه العـمـل ـمـع جمـيـع ـهـذه األخـصـايئ

 وأن ، وأن يسـاعدها عـيل تحقيـق أهـدافها، وأن يتعـاون معهـا، الخارجيةأوالتنظيامت سواء الداخلية 

 وأرس التالميـذ والطـالب يف ، واملدارس التي تحتاج إليها،يعمل عيل تحقيق التنسيق والتعاون فيام بينها

 .. . أيضا عليه أن يتويل جميع املسئوليات املطلوبة منه من قبل هذه التنظيامت.هذه املدارس



 

  
 

 

 



 

  
 

 

  

  عرشالفصل الحادي
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 :ويشتمل هذا الفصل عىل النقاط التالية 

  الخدمة االجتامعيةيفتعريف املامرسة العامة  

  الخدمة االجتامعيةيفخصائص املامرسة العامة  

 مستويات وأنساق املامرسة العامة يف الخدمة االجتامعية 

  إطار املامرسة العامة يفت تفسري املشكال 

  الخدمة االجتامعيةيفأدوار املامرس العام  

  االجتامعي يف املجال املدريس األخصايئأدوار  
  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 
 

 الفصل الحادي عرش

  املامرسة العامة للخدمة االجتامعية

 يف املجال املدريس

 مقدمــة

 هـو The Generalist Practice of Social Work الخدمـة االجتامعيـة يفأسـلوب املامرسـة العامـة 

ويرتكـز هـذا األسـلوب .  الوقت املعارصيف تعليم ومامرسة الخدمة االجتامعية يفًأسلوب حديث نسبيا 

وهذا األسلوب ميثـل وجهـة نظـر معينـة . عىل النظرة الشمولية لإلنسان وتفاعله مع البيئة املحيطة به

 عـىل املشـكالت االجتامعيـة االجتامعي األخصايئفيها تركيز لطبيعة مامرسة الخدمة االجتامعية ينصب 

 .والحاجات اإلنسانية، وليس عىل تفضيل املؤسسة لتنفيذ طريقة معينة للمامرسة

 االجتامعـي األخصايئويؤكد هذا املنظور عىل ما يحتاج إىل أن يتم عمله لتحديد املشكلة ويختار 

نساق البيئية وعملية حل املشكلة كموجهـات لعملـه، ًالنظريات والطرق املتعددة مستخدما منظور األ

 .ويطبق املامرس العام مستويات ومداخل وطرق متعددة
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ًويعد منظور املامرسة العامة أسلوبا واحدا، فهو منظور يركز عىل العالقات والحدود املشرتكة بني  ً

نية، وتحسـني مسـتوى األنساق مع تأكيد متسـاو عـىل أهـداف العدالـة االجتامعيـة، واألنسـاق اإلنسـا

 املتعدد عـىل أسـس النظرياملعيشة والرفاهية للناس، ويرتكز العمل مع املستويات املتعددة والتوجيه 

 بيئات ومواقع مختلفة ومتنوعة، وتقدير مفتوح غري محـدود يفمعرفية وقيمية ومهارية قابلة للتطبيق 

 . معنينظري تدخل بأي

 يركـز الذية االجتامعية عىل أنها اتجاه املامرسة املهنية وهناك من يعرف املامرسة العامة للخدم

 عىل استخدام األنساق الجامعية واألساليب والطرق الفنية لحل املشـكلة دون االجتامعي األخصايئفيه 

 ملسـاعدة املسـتفيدين مـن خـدمات -تفضيل الرتكيز عىل تطبيق طريقة من طرق الخدمـة االجتامعيـة

 اعتباره كافة أنساق التعامل يفًباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم، واضعا  إشيفاملؤسسات االجتامعية 

ً، مستندا عـىل أسـس معرفيـة ومهاريـة وقيميـة تعكـس ) مجتمع- منظمة- جامعة صغرية- أرسة-فرد(

ً تعاملها مع التخصصات األخرى لتحقق األهداف وفقـا يفالطبيعة املنفردة ملامرسة الخدمة االجتامعية 

 .رسةملجال املام

 مـن خاللـه يتـوفر الـذيوهناك من يرى أن املامرسة العامـة للخدمـة االجتامعيـة بأنهـا اإلطـار 

 للمامرسة، وتقوم هذه املامرسـة عـىل جهـود التغـري املخطـط انتقايئ نظري أساس االجتامعي لألخصايئ

 - أرسة-دفـر(ومنهج حل املشكلة، واملامرسة تتناول التغري عـىل كـل مسـتوى مـن مسـتويات املامرسـة 

كام يركز منظور املامرسة العامة عىل تأكيد العالقات بني األنسـاق وأهـداف العدالـة ).  مجتمع-جامعة

 .االجتامعية

ً عرضا تفصيليا ملاهية املامرسة العامـة الحايلوسيقدم الفصل   الخدمـة االجتامعيـة مـن حيـث يفً

ويف نهايـة .  كمـامرس عـامجتامعـياال األخصـايئ مع تحديد لبعض أدوار ،النشأة والتعريف والخصائص

 .الفصل سيتم تحديد أدوار مهنة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس من منظور املامرسة العامة
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  الخدمة االجتامعيةيفتعريف املامرسة العامة 

 : الخدمة االجتامعية منهايفلقد ظهرت عدة تعاريف تبلور مفهوم املامرسة العامة 

الذي عرف املامرسة العامة يف الخدمة االجتامعيـة بأنهـا تشـري ) :Tolson 1994(تعريف تولوسون 

 األفـراد واألرس والجامعـات : قدرة األخصائيني االجتامعيني عـيل العمـل مـع مختلـف األنسـاق مثـلإىل

 اإلسـرتاتيجيات واألسـاليب املناسـبة واختيـار اإلطار النظري املناسب انتقاء مع ،واملنظامت واملجتمعات

 . دف مساعدة األنساق املستهدفة عيل مواجهة املشكالتبه

بأن املامرس العـام يف الخدمـة االجتامعيـة هـو ) (Robert Barker (1999)  كذلك يري روبرت باركر

 أو بإطـار نظـري معـني االلتـزام االجتامعي الـذي يكتسـب معـارف املامرسـة ومهاراتهـا دون األخصايئ

 حيث يقوم مع نسق العميـل بتقـدير املشـكالت وإيجـاد ،عيةبطريقة معينة من طرق الخدمة االجتام

 . املشكالتبهذهالحلول املناسبة لها بصورة شمولية متكاملة تتناول جميع األنساق التي ترتبط 

 الخدمـة االجتامعيـة يفتعريفـا مفصـال للمامرسـة العامـة ) 2008(بينام وضع ماهر أبو املعـاطى 

 الخدمـة االجتامعيـة عـىل اسـتخدام يفذي يركـز فيـه املـامرس العـام  اتجاه املامرسة املهنية الـ:كالتايل

الرتكيز عـىل تطبيـق طريقـة مـن  دون تفضيل -األنساق البيئية واألساليب والطرق الفنية لحل املشكلة 

باع شـ إيف املؤسسـات االجتامعيـة  الخدمـة االجتامعيـة ملسـاعدة املسـتفيدين مـن خـدماتةطرق مهنـ

فـرد، أرسة، جامعـة صـغرية، ( اعتباره كافـة أنسـاق التعامـل يفالتهم واضعا احتياجاتهم ومواجهة مشك

 يفمستندا عىل أسس معرفية ومهارية وقيمية تعكس الطبيعة املنفردة ملامرسة املهنة ) منظمة، مجتمع

 . لتحقيق األهداف وفقا ملجال املامرسةاألخرىتعاملها مع التخصصات 

  ـحـديث نـسـبيا يفاتـجـاهالخدـمـة االجتامعـيـة بأنـهـا ـهـذا وميـكـن تعرـيـف املامرـسـة العاـمـة يف 

ـة  ـائم ـعـيل حرـي ـة ـق ـة الخدـمـة االجتامعـي ـيم وـتـدريب ومامرـسـة مهـن   ـمـن ـبـني الـطـرق االنتـقـاء تعـل

ـة  ـاق يف الخدـم ـائص األنـس ـة وخـص ـب طبيـع ـبة حـس ـة املناـس ـنامذج املهنـي ـات واـل ـداخل والنظرـي  واـمل
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 مبـا يحقـق أهـداف مهنـة الخدمـة ،شـكلةاالجتامعية وخاصة نسق الهدف ونسـق العميـل ونسـق امل

العمـل و ويتم العمل يف املامرسة العامة حسب طبيعة املوقف واملشـكلة ،األخرىاالجتامعية واألنساق 

مجتمـع / مجتمـع محـيل / منظمـة / جامعـة / أرسة / فرد (عيل العديد من املستويات يف وقت واحد 

مجموعة (مجتمع إقليمي / مجتمع قومي  / )يات الوالأو اإلمارات أومجموعة من املحافظات (إقليمي 

 املنظـور : وترتكـز املامرسـة العامـة عـيل األطـر النظريـة التاليـة،) عـامليأومجتمع دويل  / )من الدول

 ونظرية األنسـاق االجتامعيـة ، ومنوذج حل املشكلة،)التفاعل املتبادل بني اإلنسان والبيئة(اإليكولوجي 

  ...)الت واملخرجاتمبا يتضمنه من منوذج املدخ(

 :ومن التعريفات السابقة يتضح ما ييل

أن املامرسة العامة متثل أحد اتجاهات املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية الذي ينبثق منـه عـدة  -1

مداخل يتضمن كل منها مجموعة منظمة من خطـوات التـدخل املهنـي التـي تشـمل عـددا مـن 

 النظريات العملية حيث يتوقف اختيار املـامرس العـام  عديد منإىلاألساليب الفنية التي تنتمي 

ألي من هذه األساليب عل طبيعة املوقـف الـذي يتعامـل معـه لتحديـد أسـاليب واسـرتاتيجيات 

 .التدخل مع تلك املواقف

االجتامعيـة ميثل اتجاها تفاعليا للمامرسة يبتعد عن النمط التقليدي والذي يقسم مهنـة الخدمـة  -2

ودون )  البحـث، اإلدارةخدمة الفرد، خدمة الجامعة، تنظيم املجتمع، التخطيط، ( طرقها املعروفةإىل

 تفضيل تطبيق طريقة محددة من تلك الطرق، بل يوفر لألخصايئ االجتامعي أساسا أوالرتكيز عىل 

فـرد، أرسة، ( التعامـل مـع مسـتويات املامرسـة يف األخصـايئانتقائيا للمامرسة يتوقف عىل قـدرة 

 ) مجتمعجامعة صغرية،

 حـل املشـكلة أوتتمثل املسئولية الرئيسـية للمـامرس العـام يف توجيـه وتنميـة التغيـري املخطـط  -3

ملساعدة املستفيدين من املؤسسات االجتامعية أيا كانت نوعيـة تلـك املؤسسـات التـي يحتاجهـا 

 .عمالء تلك املؤسسات

 :رفية ومهارية وقيميةيعتمد املامرس العام يف مامرسته لدوره يف هذا املجال عىل أسس مع -4
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حيث يـرتبط األسـاس املعـريف مبفـاهيم النظريـة العامـة لألنسـاق ونظريـة األنسـاق البيئيـة  

وخاصة فيام يتعلق بتفسري مشكالت العمالء يف ضوء العالقة املتبادلة والتكامل بني األنسـاق 

 .وبعضها من ناحية وبينهم وبني البيئة من ناحية أخري

رات الالزمة ملامرسة العمل املهني مثل مهارات االتصال، مهارات تحليـل يجب أن تتوافر املها 

 .الخ..املشكالت، مهارات التقبل، مهارات تطبيق أساليب التدخل املهني

 جانب االلتزام بالقيم املهنية للخدمة االجتامعية التـي تؤكـد عـىل كرامـة نسـق التعامـل إىل 

 .واجه املامرسة املهنية للمامرس العاموحقه يف تقرير مصريه وغريها من القيم التي ت

 االجتامعـي دوره كمـامرس عـام كأحـد التخصصـات التـي تعمـل يف أي مجـاالت األخصايئميارس  -5

رعاية املسـنني، مجـال املامرسة املهنية كاملجال الطبي، املجال املدريس، مجال رعاية الشباب، مجال 

  .الخ.. رسة،رعاية الطفولة، مجال رعاية األحداث، مجال رعاية األ

عىل أساس أن العمل الفريقـي، الـذي يعتمـد عـىل اشـرتاك عـدد مـن املهنيـني ذوي التخصصـات 

املختلفة يعمل كل منهم يف إطار مرجعي للتخصص الذي ميثله لرسم أفضل الخطط للتعامـل مـع 

تفهـم ديناميـات وميكانيزمـات العمـل مـام يسـتوجب رضورة .املستفيدين من خدمات املؤسسات

 الرعاية املتكاملة ألنساق العمالء التي يتم التعامل ي والتعاون مع التخصصات األخرى لتوفريالفريق

 .معها يف ضوء إطار عام لخدمتهم

أهـدافها   مساعدة املؤسسات االجتامعية عىل تحقيقإىلتسعي املامرسة العامة للخدمة االجتامعية  -6

 وتنميـة قـدراتهم ن الوقـوع يف املشـكالتواملساهمة يف توفري الخدمات لكافة األنساق ووقايتهم م

ليتمكنوا من القيام مبسئولياتهم أي تحقيق األهداف الوقائيـة والعالجيـة والتنمويـة يف أي مجـال 

 .من مجاالت املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية
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 :خصائص املامرسة العامة يف الخدمة االجتامعية

 ه خصائص أسلوبأوة يف الخدمة االجتامعية ولكل اتجاه  أساليب املامرسة املهنيأوتتعدد اتجاهات 

وميكـن أن نوضـح أهـم الخصـائص املميـزة للمامرسـة العامـة يف . التي متيزه عن غريه مـن االتجاهـات

 :)2008 :ماهر أبو املعاطي(الخدمة االجتامعية يف الخصائص التالية 

  :الخاصية األويل

 التـدخل ألخصـايئ االجتامعـي كمـامرس عـام خطـوات املامرسة حيث يحدد ليفأنها اتجاه تطبيقي 

املهني تبعا لطبيعة املوقف اإلشكايل الذي يتعامل معه مع إتاحة الفرصة الختيار األساليب التي تناسب 

نظري يتضمن العديد مـن النظريـات مشكالت أنساق التعامل، خاصة وأن هذا االتجاه يقوم عىل أساس 

 مهارية وقيمية تعكس الطبيعة املميزة ملامرسـة  جانب أسسإىلانية، العلمية املستمدة من العلوم اإلنس

 . مجاالتها املتعددةيفمهنة الخدمة االجتامعية 

  :الخاصية الثانية

 أنسـاق لتحقيـق األهـداف وتلـك أو الخدمـة االجتامعيـة عـىل عنـارص يفتركز املامرسـة العامـة 

 :العنارص هي

طبـي، ( مجـاالت املامرسـة أووارتباطهـا مبيـادين ) النسـق املؤسـيس(مؤسسات املامرسـة املهنيـة  -1

 .الخ)....مدريس، معاقني، دفاع اجتامعي، رعاية األرسة والطفولة

مشـكالت تعليميـة، مشـكالت صـحية، ) (نسـق املشـكلة(املشكالت االجتامعية ألنسـاق العمـالء  -2

 .)الخ...مشكالت أرسية وطفولة

خاصـة فئـات السـكان املعرضـني للخطـر ) عفرد، أرسة، جامعـة، منظمـة، مجتمـ(أنساق التعامل  -3

 )الخ...طالب معاقون، مريض، أحداث(

 جانب اإلعداد إىلمبا يتطلبه من توافر االستعداد الشخيص واملهني ) نسق املامرس(املامرس العام  -4

 .ليةع يكون قادرا عىل عمله بفاحتىالنظري والعميل 
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مـل مختلفـة ومشـكالت متـعـددة  أنسـاق عأوأي أنـه اتجـاه يؤكـد عـىل التعامـل ـمـع وحـدات 

 .ومنظامت متنوعة وجامعات مختلفة من السكان بواسطة مامرس عام لتحقيق عملية املساعدة

  :الخاصية الثالثة

يركز هذا االتجاه عىل حل املشـكالت التـي تواجـه أنسـاق التعامـل وقـدرة املـامرس العـام عـىل 

 أو جامعـة أو أرسة أوهـذا النسـق فـردا التدخل املهني الذي يتم عىل مسـتويات متعـددة سـواء كـان 

كـام تركـز عـىل التقـدير .  املجتمـع القـوميإىل مجتمعا محليا بـل قـد ميتـد نسـق التعامـل أومنظمة 

 .والتدخل عىل مستوي كل من الناس والنظم وتفاعلهام لتقديم مساعدة

 :الخاصية الرابعة

 املساعدة األخـرى وعـن العلـوم  الخدمة االجتامعية عن مهنيف يختلف منظور املامرسة العامة 

 تكامل املعرفة التـي يعتمـد يف املعريف ملهنة الخدمة االجتامعية ويظهر ذلك األساس التي تدعم األخرى

عليها هذا املنظور والتي تستمد من مصادرها املتعددة حيث تبني املامرسة العامة عىل منوذج تضامني 

 جانـب التأكيـد عـىل جوانـب إىللعمل واملهنيني اآلخرين يركز عىل التبادلية بني نسق التعامل وفريق ا

 . العمل ملواجهة املوقف اإلشكايليف أنساق التعامل وأساليب تلك األنساق يفالقوة 

وبالتايل فهو يؤكد عىل قيمة أنساق العمـالء وكـرامتهم ويؤكـد عـىل اسـتثامر قـدراتهم ملواجهـة 

 النموذج التضامني لتحقيـق يف قيادة فريق العمل يفمشكالتهم، كام تتضح قدرة ومهارة املامرس العام 

 .عملية ألنساق العمالء

  :الخاصية الخامسة

ال يركز هذا االتجاه عىل تفضيل املامرس العام استخدام طريقة معينة مـن طـرق مهنـة الخدمـة 

 كأسـاس للتـدخل يف) طريقة خدمة الفرد، طريقة خدمة الجامعة، طريقة تنظيم املجتمـع(االجتامعية 

 مـع أي أواملوقف اإلشكايل بل هو أسلوب عام لوصف وتفسري األحـداث واملشـكالت عـىل أي مسـتوي 

نسق من أنساق التعامل ويف أي مؤسسة من مؤسسات الرعاية االجتامعية عىل أساس خطوات التدخل 

 :املهني التي تتضمن
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 .التقدير وتحديد املوقف اإلشكايل 

 .تحديد أهداف التدخل ملواجهة املواقف 

 . االتفاقأوصياغة التعاقد  

 . األساليب املالمئة للتدخل وتنفيذهااختيار 

 .التقويم وإنهاء التدخل املهني 

مع إتاحة الفرصة الختيار االسرتاتيجيات ومامرسة األدوار املناسبة للتدخل املهني والتي تبني عىل 

ية النسق الـذي يـرتبط أساس طبيعة املشكلة واألهداف، واملوقف الذي يستدعي التدخل وحجم ونوع

باملشكلة، والتأكيد عيل استخدام موارد األنساق املختلفـة شخصـية ومؤسسـية وبيئيـة وجهـود التغيـري 

 .املخطط إليجاد حلول للمشكالت

  :الخاصية السادسة

 البيئيـة يعتمد اتجاه املامرسة العامة عىل مفاهيم كل من النظرية العامة لألنساق ونظريـة األنسـاق

 .دير وتفسري املواقف التي يتعامل معها املامرس العام وكمواجهات للتدخل املهنيكأساس لتق

حيث تري النظرية العامة لألنساق أن جميع الكائنات الحية عبارة عن أنساق تتكون من أنساق 

 انغالق النسق عىل مدي ما يحيط به مـن حـدود أوفرعية وهي جزء من أنساق أكرب، ويتوقف انفتاح 

 . جزئيات النسقيف القيم والتقاليد واألعراف التي تؤثر متثل مجموعة

وتؤكد نظرية األنساق البيئية عىل أن الحياة عبارة عن تفاعل دينامي يتضـمن املشـاركة الفعالـة 

بني أفراد املجتمع من خالل التفاعالت الدينامية بينهم من ناحية وبينهم وبني البيئة التي يعيشون فيها 

اقف التأثري املتبادلة بينهم كأسـاس لتفسـري مشـكالت أنسـاق التعامـل يف ضـوء من ناحية أخري يف مو

 .العالقة املتبادلة والتكامل الوظيفي

  :الخاصية السابعة

 : انه يقوم عىل أساس التفاعل الذي يأخذ عدة أشكال منهايفلية هذا االتجاه عتتمثل فا
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لنسق األويل للتعامل ويوجه هـذا التفاعـل  االجتامعي كمامرس عام وااألخصايئالتفاعل القائم بني  

قيم ومبادئ مهنة الخدمة االجتامعيـة، كـام أنـه يـتم يف إطـار محـدد لتحقيـق األهـداف، كـام أن 

 التـي يسـتخدمها املـامرس تعمـل عـىل توجيـه هـذا واألدواتاإلسرتاتيجيات والتكنيكـات املهنيـة 

 . لتحقيق أهداف عملية املساعدةالتفاعيل

 البيئـة حيـث يعتمـد يف التـي يتفاعـل معهـا األخـرىنسق األويل للتعامل واألنساق التفاعل بني ال 

 إطار تفاعل يفمنظور املامرسة العامة عىل النظر للعميل والبيئة التي يعيش فيها كوحدة متكاملة 

أي ان هذا االتجاه يسمح مبشاركة أنسـاق .  البيئة ويتأثر بهايفالنسق مع بيئته حيث يؤثر العميل 

 . إحداث عمليات التغيري املطلوبةيفامل التع

 املـامرس العـام مـام يـدعم يفلذا فإن املهارات التفاعلية من أهـم املتطلبـات الواجـب توافرهـا 

 .دينامية هذا التفاعل بني املامرسني وبني املهنيني وبني أنساق العمالء املستهدفني

  :الخاصية الثامنة

 اسـتخدام نطقيا يحاول من خاللـه األخصـائيون االجتامعيـونتتطلب املامرسة العامة إطارا عقليا وم

 إطار القيم واألغراض املهنية كام تتطلب سياسات رعاية اجتامعية وزيادة قـدرات يفمامرستهم املهنية 

 األهداف نسق العميل وإعداد اسرتاتيجيات التغيري األكرث مناسبة لتحقيق بأهدافاألخصائيني لالهتامم 

 ، االتصـال، تحديـد وتحليـل املشـكالت، صـياغة األهـداف، صـياغة التعاقـد:اهأهمكام تتطلب مهارات 

 نسـهم يف نجـاح املـامرس يف القيـام بـدوره يف تحقيـق عمليـة املسـاعدة حتىالخ .. املهارات التفاعلية

 ألنساق التعامل 

 :مستويات وأنساق املامرسة العامة يف الخدمة االجتامعية

ًة االجتامعية هو املصطلح األكرث شـيوعا واسـتخداما  الخدميف Clientمصطلح العميل   كتابـات يفً

 يفً أن هنـاك مصـطلحات متشـابهة وأحيانـا يـتم اسـتخدامها إال. الخدمة االجتامعية وبني املامرسني لها

/ طالـب الخدمـة/  الخدمـةمتلقـي/ املنتفـع/  املسـتفيد:مـن هـذه املصـطلحات نـذكر. امليداينالواقع 

 ... /املستهدف/ املستهلك
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 : الخدمة االجتامعيـةيف إىل العميل اإلشارةوىف أحيان ثالثة يتم استخدام املصطلحات التالية عند 

 /...السجني/ الحدث/ املعاق/ املريض/ الطالب/ التلميذ

  :كالتايل الخدمة االجتامعية يفومن منظور طرق الخدمة االجتامعية ميكن تحديد العميل 

 . هو الفرد واألرسةالعميل لدى طريقة خدمة الفرد  -1

 . العميل لدى طريقة خدمة الجامعة هو الجامعات -2

 . العميل لدى طريقة تنظيم املجتمع هو املنظامت واملجتمعات -3

  :ومصطلح املجتمعات هنا يشري إىل

والذي يشتمل عىل مجموعـة مـن األفـراد والجامعـات ذات نوعيـة ) النوعي(املجتمع الوظيفي  -  أ 

سامت أو مشكالت مشـرتكة ويعيشـون يف منـاطق جغرافيـة مختلفـة، خاصة أولهم خصائص أو 

مجتمع املعـاقني، مجتمـع الشـباب، مجتمـع املـرأة، ): النوعية(ومن أمثلة املجتمعات الوظيفية 

 .مجتمع األطفال، مجتمع السود

املجتمع الجغرايف والذي يشتمل عىل مجموعة من األفراد والجامعات الذي يعيشون عىل بقعـة   -ب

 .افية واحدةجغر

 :كالتايل هيولهذا املجتمع مستويات جغرافية عديدة 

 يبدأ من زقاق وحـارة وشـارع ومنطقـة والذي :)مجتمع الجرية واملجتمع املحىل (املستوى املحىل -1

 . واليةأو إمارة أووحى وقرية ومدينة ومحافظة 

 اإلمـارات أوحافظـات  يقصد به هنا مجموعة من املوالذي) اإلقليمياملجتمع  (اإلقليمياملستوى  -2

ً ترتبط معا برابطـة قويـة معينـة، تجعـل كثـري مـن جوانـب الحيـاة فـيام بيـنهم التي الواليات أو

وقد تكون هذه . ً يعود عليهم جميعا بالنفعوالذيًمشرتكة، مام يحتم عليهم التعاون والرتابط معا 

 إقلـيم :اإلقليمـي املجتمـعومـن أمثلـة ...  حركـة السـكانأو اقتصـادية أو رابطـة جغرافيـة :الرابطة

 يشـمل محافظـة القـاهرة ومحافظـة الجيـزة ومنطقـة شـربا الخيمـة مـن والـذيالقاهرة الكربى 

 . اإلسكندرية ومرىس مطروحمحافظتي يشمل والذيمحافظة القليوبية، وإقليم اإلسكندرية 
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 . يشري إىل مستوى الدولة ككلالذي وهو :)القومياملجتمع  (الوطني/ القومياملستوى  -3

ً تـرتبط معـا التي يقصد به هنا مجموعة من الدول والذي :)اإلقليمياملجتمع  (اإلقليمياملستوى  -4

مام يحتم علـيهم التعـاون . برابطة قوية معينة، تجعل كثري من جوانب الحياة فيام بينهم مشرتكة

 أو  رابطـة ثقافيـة:وقـد تكـون هـذه الرابطـة. ً يعـود علـيهم جميعـا بـالنفعوالـذيًوالرتابط معا 

 منظمة السـوق :ومن أمثلة املنظامت عىل هذا املستوى...  حركة السكانأو اقتصادية أوجغرافية 

األوربية املشرتكة وجامعة الدول العربية والسوق العربية املشـرتكة ومنظمـة الـدول املطلـة عـىل 

 ..البحر األبيض املتوسط

 :هنا يقصد به والذي :)الدويلاملجتمع  (العاملي/ الدويلاملستوى  -5

 .مجتمع دويل محدود -  أ 

 . شامل لجميع دول العاملدويلمجتمع   -ب

 الخدمـة يف الخدمـة االجتامعيـة ميكـن تحديـد العميـل يفومن منظور أسلوب املامرسة العامـة 

  :كالتايلاالجتامعية 

  : وجهة النظر األوىل -أ

  . والجامعاتواألرس األفراد يفوتتمثل  Micro Unitsالوحدات الصغرية  -1

 .  املنظامت واملجتمعاتيفوتتمثل  Macro Unitsالوحدات الكبرية  -2

  : وجهة النظر الثانية -ب

 وهـم األفـراد )Targets( مسـتوى املسـتهدفني أي :Micro Level" امليكـرو"عىل املسـتوى الصـغري  -1

 . ينتمون إليهاالتيالذين نعمل معهم والجامعات 

 التـي العالقـات القامئـة بـني األنسـاق يف ويتمثـل :Mezzo Level" امليـزو "البينـيعىل املستوى  -2

 . العالقة بني األرسة واملسجد والجرية: املستوى السابق، مثليفن و إليها املستهدفينتمي

 اإلدارات والحكومـة املحليـة وأمـاكن يف ويتمثـل :Exo Level" اإلكـزو "الخـارجيعىل املستوى  -3

 .نو إليها املستهدفينتمي التيالعمل 
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 الجهات املسـئولة عـن اتخـاذ القـرارات يف ويتمثل :Macro Level" املاكرو"ى الكبري عىل املستو -4

 .ً املجتمع، أيضا يتضمن السياسة االجتامعية وثقافة وأيديولوجية املجتمعيفالرئيسية 

 :وميكن تحديد أنساق املامرسة العامة للخدمة االجتامعية يف املجال املدريس كالتايل

وهـم التالميـذ ) Targets( مسـتوى املسـتهدفني أي :Micro Level "مليكـروا"عىل املسـتوى الصـغري  -1

 ومختلف أنواع الجامعات يف املدارس وعيل رأسها جامعات النشاط ، وأرسهم،والطالب يف املدارس

 .املدريس

 ينتمـي التـي العالقات القامئة بـني األنسـاق يف ويتمثل :Mezzo Level "امليزو "البينيعىل املستوى  -2

 . العالقة بني األرسة واملسجد والجرية: مثل،التالميذ والطالبإليها 

 . اإلدارات التعليمية والحكومة املحليةيف ويتمثل :Exo Level "اإلكزو "الخارجيعىل املستوى  -3

 الجهـات املسـئولة عـن اتخـاذ القـرارات يف ويتمثـل :Macro Level" املـاكرو"عىل املستوى الكبـري  -4

ً أيضا يتضمن السياسة التعليميـة وثقافـة ، رأسها وزارة الرتبية والتعليم املجتمع، وعيليفالرئيسية 

 .وأيديولوجية املجتمع

  : إطار املامرسة العامةيفتفسري املشكالت 

 مواقـف تـؤثر سـلبا عـىل أو إطار املامرسة العامـة عـىل أنهـا موقـف يفميكن تعريف املشكالت 

 إشـباعنتيجـة عـدم وجـود معوقـات تعـوق عمليـة  يتعامـل معهـا املـامرس العـام تنشـأ التياألنساق 

 القيـام يف إخفـاقهم نتيجـة أو ، األساسية لـدي أنسـاق التعامـلأوالحاجات اإلنسانية وخاصة الرئيسية 

 مـام يرتتـب عليـه ظهـور صـعوبات ومعوقـات تـواجههم يف ،بالوظائف واملهام واألدوار املطلوبة منهم

 ... . يف الحياة عند التعامل مع اآلخرينأو يف العمل وأ يف الدراسة أوحياتهم سواء داخل األرسة 
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  :ومن التعريف السابق يتضح أن

 مواقـف يتـأثر بهـا أحـد أو موقـف هـي الخدمة االجتامعيـة يف إطار املامرسة العامة يفاملشكلة  -1

) فرد، أرسة، جامعة، منظمـة، مجتمـع( يتعامل معها املامرس العام التي كافة األنساق أواألنساق 

 لـدي األفـراد والجامعـات االجتامعـيله تأثري سلبي عىل الحيـاة االجتامعيـة وإعاقـة التوظيـف و

 . واملنظامت والدول

ينشأ هذا املوقف عن عدم توافر اإلشباع الالزم لحاجة من حاجات أنساق التعامـل نتيجـة لعـدم  -2

 قـد تنـتج تلـك أوًجزئيا،  أوً املجتمعية الالزم إلشباع تلك الحاجات كليا أوكفاية املوارد الشخصية 

 . أدواره جميعهاأو القيام مبهام دور من أدواره يف أحد األنساق إلخفاقاملواقف 

 اإلخفـاقيرتتب عىل هذا املوقف عدم إشباع حاجات النسق ووجود صعوبات تتوقف عىل مـدى  -3

 .  إشباع الحاجة مام يسبب مشكلةيف

 اإلشـكايلعامـل عـىل مواجهـة املوقـف يستوجب هذا املوقف مساعدة املـامرس العـام لنسـق الت -4

 املجتمـع بوجـه عـام أو ميثلها املامرس التي إمكانات املنظمة أوبتوجيه إمكانات وقدرات النسق 

 إعادة التوظيـف وأداء األدوار أو يرتبط بعدم إشباع الحاجات الذي شكايلملواجهة هذا املوقف اإل

 . االجتامعية

  :امعيةأدوار املامرس العام يف الخدمة االجت

 الخدمة االجتامعية مع أنسـاق يف يقوم بها املامرس العام التي املهام أوميكن تحديد املسئوليات 

  : املسئوليات التاليةيفالتعامل 

  :املهمة األوىل

ـة إىل ـنظم االجتامعـي ـاس واـل ـني الـن ـة ـب ـاج العالـق ـدما تحـت ـف عـن ـدير املواـق ـىل وتـق ـرف ـع  التـع

ــادرة  ــز أو مـب ــذأو تعزـي ــدعيم وىف ـه ــارا  ـت ــي اإلـط ــل أن ينبـغ ــواطن الخـل ــري إىل ـم ــل ويـش   يحـل

  يعيشـون فيهـاالتـي املشكالت واالضـطرابات بـني النـاس وبيئـاتهم االجتامعيـة أو االجتامعي األداء يف
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 من خالل مامرسة مهارات املالحظة واالتصال وجمع البيانات املناسبة من مصـادرها وتحليلهـا ليحـدد 

 . يلاإلشكاأين تكمن مناطق املوقف 

  :املهمة الثانية

 لها، خاصة  يتعرضونالتيمساعدة أنساق التعامل عىل استخدام قدراتهم الذاتية ملواجهة املشكالت 

 ميرون بحاالت من القلق والكآبة بسبب تعرضهم ملشكالت نفسية أوالعمالء غري املتوافقني مع حياتهم 

 .  يتعاملون معهاالتي األخرى  تحد من أدائهم ألدوارهم مع األنساقواجتامعيةواقتصادية 

  :املهمة الثالثة

 يف املجتمع خاصـة يفمساعدة أنساق التعامل عىل إقامة ترابط بينهم وبني أنساق املوارد املتاحة 

 حالة عدم معرفتهم بتلك يف أو، رسمي غري أوحالة احتياجهم لتلك املوارد وهم غري مرتبطني بها رسميا 

 فـإن وبالتـايل.  أنهـا لـن تشـبع احتياجـاتهميف العتقادهم أو استخدامها، يف بسبب إخفاقهم أواملوارد، 

  إشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم يفمساعدتهم عىل إقامة تلك العالقة يسهم 

  :املهمة الرابعة

 يف خاصـة تيسري التفاعل وبناء عالقات جديدة بني العمالء وأنسـاق املـوارد املؤسسـية واملجتمعيـة

 يحتاجون إليها حتـى التيتجابة تلك األنساق الحتياجاتهم وعدم توفريها ألوجه املساعدة حالة عدم اس

 . لية واستجابة لتلك االحتياجاتعتكون أكرث فا

  :املهمة الخامسة

 تعديل سياسة مؤسسات الرعاية وإعادة تغيري تلك السياسات بحيث تكون برامجها يفاملساهمة 

 أو العمـل عـىل تـوفري خـدمات جديـدة أوء ومواجهـة مشـكالتهم قادرة عىل إشباع احتياجات العمـال

 . التنسيق بني الخدمات القامئة لتحسني التفاعل بني العمالء واألنساق االجتامعية
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  :املهمة السادسة

 عـىل أسـاس  إنجازها ملواجهة مشكالت العمالء وإشباع احتياجاتهميفالقيام بوضع خطة واملساهمة 

 تحديـد احتياجـات العمـالء وتقـدير حجـم مشـكالتهم وتحديـد يف العلمـيب  يقوم عىل األسلوعلمي

 .  ميكن تحقيقها واختيار أفضل البدائل املتاحة وتعزيز عملية حل املشكلةالتياألهداف 

  :املهمة السابعة

 تقـدم خـدماتها للعمـالء وإعـادة تنظـيم التـيليـة سياسـات املؤسسـات عا تعزيز فيفاملساهمة 

 يفِ العمالء عىل إشباع احتياجاتهم وتقويم خدمات تلك املؤسسات لتصبح أكرث فاعليـة بناءاتها ملساعدة

 . تقديم خدماتها لهم

  :املهمة الثامنة

بالسياسـات التأثري عىل السياسات االجتامعيـة حيـث أن مـن أهـداف املامرسـة العامـة النهـوض 

 أنسـاق التعامـل بـل  حـل مشـكالتيف تحسن من مستوى البيئة االجتامعية واملساهمة التيوالترشيعات 

 .  تحسن من البيئةالتي املجتمعية لتلك املشاكل وتدعيم الجهود األسباب واكتساب إىل معرفة السعي

تؤدى إىل عدم ظهورها التي ويرتبط ذلك باألهداف الوقائية عىل أساس أن الوقاية من املشكالت 

 يتخـذها املامرسـون واملهنيـون التـي اإلجـراءات  أنهاأو تأخر من تفاقمها بعد ظهور أعراضها األوىل، أو

 الظروف األخرى املسببة لحدوث أو القضاء عىل الظروف االجتامعية والسيكولوجية أواآلخرون لتقليل 

 . املشكالت

  :املهمة التاسعة

 األكـرث تعرضـا للمشـكالت والعمـل مـع أوالتدخل بفاعلية لصالح العمالء األكـرث تعرضـا للخطـر 

 إىل جانب املشاركة النشطة مع التخصصات األخرى ،ين يعيشون تحت شطف ظروف جائرةالعمالء الذ

 احتياجات العمالء ومواجهة مشكالتهم والتزود بـالفرص األكـرث إلشباع موارد جديدة أو خدمات إليجاد

عدالة وإنصافا استجابة للعمالء املستفيدين مـن الخـدمات والعمـل مـع اآلخـرين للـتخلص مـن تلـك 

 .  الجائرةاألنساق
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  :املهمة العارشة

 تـوفري مـوارد جديـدة مـع يفلية مع األخصائيني االجتامعيني والتخصصات األخـرى عاملشاركة بفا

 إطـار الترشيعـات والقواعـد املنظمـة لعمـل يفلحياة العمـالء وبقـائهم املهمة التوزيع العامل للموارد 

 إشـباع احتياجـاتهم ومواجهـة يف املـوارد منظامت الرعاية حتى ميكن استفادة أكرب عدد منهم من هذه

 املجتمـع يف تقوم بها األنسـاق املسـئولة التيلية وإنسانية العمليات ع لزيادة فاالسعيمشكالتهم، مع 

 . )2008 :ماهر أبو املعاطي(عن إشباع احتياجات العمالء ومواجهة مشكالتهم 

 : االجتامعي يف املجال املدريساألخصايئأدوار 

  : وهي، االجتامعي املدريساألخصايئ يوضح مناطق اهتامم الشكل التايل

 )وهو بؤرة االهتامم الرئيسية لألخصايئ(الطالب  -1

  )أرسة الطالب(النسق األرسي  -2

 )املدرسة(النسق املدريس  -3

  ) املحيطة باملدرسةالبيئة(النسق املجتمعي  -4
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ل املـدريس وذلـك مـن منظـور والجزء التايل يعرض األدوار املهنية لألخصـايئ االجتامعـي يف املجـا

 :املامرسة العامة يف الخدمة االجتامعية كالتايل

املسـتوي / الطالب وأرسهـم / مع التالميذ( Micro Units العمل عيل مستوي الوحدات الصغرية :أوال

  )الفردي

 الطالب عيل إشباع حاجاتهم / مساعدة التالميذ -1

 ع أنفسهمالطالب عيل التوافق االيجايب م/ مساعدة التالميذ -2

 الطالب عيل التوافق االيجايب مع البيئة املدرسية/ مساعدة التالميذ -3

 الطالب عيل التوافق االيجايب مع أرسهم / مساعدة التالميذ -4

 الطالب عيل حل مشكالتهم/ مساعدة التالميذ -5

 . الطالب باالتجاهات والقيم واألخالقيات االيجابية وتدعيمها/ إكساب التالميذ -6

 وتعـديل هـذه هاوئالطالب باالتجاهات والقيم واألخالقيات السـلبية وتوضـيح مسـا /توعية التالميذ -7

 .االتجاهات والقيم واألخالقيات

 الطالب عيل السلوكيات االيجابية وتدعيم هذه السلوكيات/ تدريب التالميذ  -8

 . الطالب بالسلوكيات السلبية وتوضيح مساؤها وتعديل هذه السلوكيات/ توعية التالميذ -9

 الطالب عيل معرفة طرق االستذكار السليمة/ ة التالميذ مساعد -10

 الطالب املتفوقني دراسيا / مساعدة التالميذ  -11

 يسـتمروا يف عمليـة حتـىاكتشاف ومساعدة التالميذ املبدعني واملبتكرين وتشجيعهم وتوجيههم  -12

 . اإلبداع واالبتكار

ـدة  -13 ـل الـحـاالت الـصـعبة ذات املـشـكالت املعـق ـةإىلتحوـي ـب الخدـم ـية  مكاـت ـة املدرـس  االجتامعـي

 .املوجودة خارج املدرسة

 تـوعيتهم بأسـاليب التنشـئة : مثـل، وخاصـة التوعيـة االجتامعيـة،الطـالب/ توعية أرس التالميـذ  -14

 ...االجتامعية السليمة ألبنائهم
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 والهـادئ الطالب عـيل كيفيـة تهيئـة البيئـة املنزليـة واملنـاخ األرسي املناسـب/ مساعدة أرس التالميذ  -15

 ...جع ألبنائهم عيل االهتامم بالتعليم والدراسة والقيام بالواجبات املدرسيةواملش

 التـي تـؤثر الطالب عيل مواجهـة مشـكالتها وخاصـة املشـكالت االجتامعيـة/ مساعدة أرس التالميذ -16

 .)الطالب/ التالميذ (بالسلب عيل أبنائهم 

/  الطـالب/ عـات التالميـذ مـع جام( Mezzo Units العمل عـيل مسـتوي الوحـدات املتوسـطة :ثانيا

 )املستوي الجامعي

بشـكل مفيـد ومناسـب لكـل مـن التالميـذ  الطالب عيل شغل أوقات فـراغهم/ مساعدة التالميذ  -1

 .والعملية التعليمية واملدرسة واملجتمع ككل

 جامعة كرة القـدم وجامعـة كـرة السـلة :مثل(تشجيع تكوين جامعات النشاط املدريس املختلفة  -2

 ...).يقي وجامعة الرسم وجامعة الشطرنج وجامعة الرحالت وجامعة املعسكراتوجامعة املوس

 .تكوين جامعات النشاط املدريس -3

 .اإلرشاف عىل هذه الجامعات -4

 .مساعدة جامعات النشاط املدريس عىل أتباع القيم والسلوكيات الرتبوية السليمة -5

 .االهتامم باكتشاف القيادات الطالبية ورعايتها -6

 أو النشـاط املـدريس عـيل مامرسـة األنشـطة املختلفـة سـواء داخـل املدرسـة مساعدة جامعـات -7

  .خارجها

مـع املدرسـة ككـل ( Macro Units  االجتامعـي عـيل مسـتوي الوحـدات الكبـريةاألخصايئ دور :ثالثا

 )والبيئة املحيطة بها واملجتمع األكرب

 االجتامعـي واملدرسـني ايئاألخصـبـني (تدعيم وتنمية روح العمل الفريقي الفاعل داخل املـدريس  -1

 .)باملدرسة.. .واإلداريني وأخصائيي األنشطة

 مبـا فيهـا مـن ،تدعيم وتنمية التعاون املثمر واملشرتك يف اتجاهني بني املدرسة والبيئة املحيطة بها -2

 .عيل سبيل املثال.. .مؤسسات حكومية وجمعيات أهلية ورشكات
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 . الطالب/ جاهني بني املدرسة وأرس التالميذ تدعيم وتنمية التعاون املثمر واملشرتك يف ات -3

وسـلوكيات التالميـذ  احتياجـات :عن(إجراء البحوث والدراسات االجتامعية التي تحتاجها املدرسة  -4

 وبالعـاملني يف املدرســة وخاصـة ومشكالتهم والخدمات التي يحتاجونها وعالقاتهم ببعض وبأرسهم

 . )املـدرسني عيل سبيل املثال

/  من خالل تشجيع التالميـذ ، حامية البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة من التلوثاملساهمة يف -5

 مرشوعات النظافـة والتشـجري وإعـادة تـدوير : مثل،الطالب عيل تنفيذ مرشوعات يف هذا املجال

 .. .النفايات وترشيد الطاقة واملياه
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 مقرتحات وتوصيات لتطوير املدارس 

مقرتـحـات وتوـصـيات لتـطـوير مامرـسـة مهـنـة الخدـمـة االجتامعـيـة يف  

 املجال املدريس
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 ل الثاين عرشالفص

  معوقات مامرسة الخدمة االجتامعية

 يف املجال املدريس ومقرتحات التغلب عليها

 مقدمــة

 بالعديد من التحديات ، مهنة الخدمة االجتامعية يف الدول النامية واملتخلفة ومنهم مرصتواجهه

 الكامـل بهـا افاالعـرت ومـن ،واملعوقات التي تعوق هذه املهنة مـن تحقيـق أهـدافها بكفـاءة وفاعليـة

 ودول أوروبا الغربيـة وعـيل رأسـها  ومن أن تزدهر كام ازدهرت يف الواليات املتحدة األمريكية،وبأهميتها

 .. .بريطانيا وأملانيا والسويد

وـبـدوره ـفـإن مامرـسـة مهـنـة الخدـمـة االجتامعـيـة يف املـجـال اـملـدريس تواـجـه نـفـس التـحـديات 

 . أخري متعلقة بهذا املجال وطبيعة العمل به أضف عيل ذلك تحديات ومعوقات.واملعوقات

 ثـم اقـرتاح بعـض ،والفصل الحايل يحاول رصـد بعـض هـذه التحـديات واملعوقـات

  .يف مـن حـدتهاف التخأوالتوصيات التي ميكن أن تساهم يف التغلب عيل هذه املعوقات 
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لخدمـة ولعل تطبيق هذه التوصـيات قـد يسـاهم يف تطـوير تعلـيم وتـدريب ومامرسـة مهنـة ا

 .االجتامعية يف املجال املدريس

 :معوقات مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس

   اإلعداد املهني لألخصايئ االجتامعيإىل معوقات ترجع :أوال

 فعـيل سـبيل املثـال فـإن موضـوع الخدمـة .منها ضعف اإلعداد املهنـي لطـالب الخدمـة االجتامعيـة

دريس هـو جـزء مـن مـادة الخدمـة االجتامعيـة يف مجـال رعايـة الشـباب واملجـال االجتامعية يف املجال املـ

 ساعات فقط كل أسبوع بالفرقة الثانيـة بكليـات 3 ويتم تدريسه عيل مدار فصل درايس واحد ملدة ،املدريس

 أي أن موضـوع الخدمـة االجتامعيـة يف املجـال املـدريس مخصـص لـه سـاعة .ومعاهد الخدمـة االجتامعيـة

 وهـذا . كل أسبوع عيل مدار فصل درايس واحد يف خريطة الدراسة لطالب الخدمة االجتامعيـةونصف فقط

  . املعارف التي تؤهلهم ملامرسة عملهم يف املجال املدريسإىل خريجني يفتقرون إىلبدوره يؤدي 

   العميل الذي يحصل عليه طالب الخدمة االجتامعيةأو معوقات مرتبطة بالتدريب امليداين :ثانيا

 عمـيل لـيس عـيل املسـتوي أو أن طالب الخدمة االجتامعية يحصلون عيل تدريب ميداين :ومنها

 خـريجني إىلوهـذا بـدوره يـؤدي .. . العمـيلأو غري مطابق ملعايري جودة التدريب امليـداين أواملطلوب 

املجـال  الخربات واملهـارات الالزمـة ملامرسـة مهنـة الخدمـة االجتامعيـة بصـفة عامـة ويف إىليفتقرون 

  .املدريس بالطبع

 س ر معوقات مرتبطة باملدا:ثالثا

 عدم الفهم الكامل والصحيح من جانب املدرسـني والعـاملني باملـدارس بحقيقـة وفلسـفة :ومنها

 األخصـايئمام ترتب عليه أمور كثرية معوقة لعمل ...وأهمية وأهداف وأدوار مهنة الخـدمة االجـتامعية

  : منها،االجتامعي املدريس

ـوب ـه بالشــكل املطـل ـه ملامرســة عمـل ـوفري مكــان مناســب ـل ـة ،عــدم ـت ـوفري امليزانـي   عــدم ـت

  تكليـفــه مبـهــام ليـســت ـتــدخل ـضــمن ،الكافـيــة ملامرـســة األنـشــطة االجتامعـيــة املطلوـبــة مـنــه
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 عـدم املوافقـة لـه ، والبسـكويت يف مقصـف املدرسـةالسندوتشـاتتخصصه مثل حرص الغياب وبيـع 

 عدم توفري فرص النمو املهني ،ية ألرس التالميذ والطالب عندما يتطلب األمر ذلكبالقيام بالزيارات املنزل

لألخصايئ االجتامعي املدريس ومنها عدم توفري الربامج التدريبية املناسبة له لتنمية معارفه ومهاراتـه يف 

 .. .العليا بالدراسات لاللتحاق الفرصة لألخصائيني االجتامعيني من التفرغ إتاحة وعدم ،هذا املجال

 االجتامعي املدريس يف وظيفته تتطلب حصوله عيل دراسـات عليـا يف األخصايئبل إن رشط ترقية 

 ...مهنة الرتبية وليس يف مهنة الخدمة االجتامعية

   معوقات مرتبطة بالعملية التعليمة اليوم الدرايس:رابعا

 ،صـحيح غـري وبأسـلوبن كـان  وإ، تركيز العملية التعليمية عيل الوظيفة التعليميـة فقـط:ومنها

 الخـربات وتنميـة حيث الرتكيز عيل الحفظ والـدرجات واملجمـوع ولـيس عـيل تعلـم املهـارات واكتسـاب

 األخصـايئ وبالتـايل أفتقـد . مام أفقـد الوظيفـة الرتبويـة واالجتامعيـة األهميـة املرجـوة منهـا،القدرات

  .االجتامعيةاالجتامعي املدريس أهميته نظرا لضعف الطلب عيل الوظيفة 

أيضا أصبحت املدارس وخاصة الحكومية فارغة تقريبا مـن التالميـذ والطـالب نظـرا لعـدم قيـام 

 األخصـايئوبالتـايل ملـن يـنظم .. .املدرسني بالعمل املطلوب منهم وتركيزهم عـيل الـدروس الخصوصـية

 االجتامعي املدريس الربامج واألنشطة الطالبية ؟ 

 يف املدرسة فإن اليوم املدريس املزدحم بالحصص الدراسية املتوالية ويف حالة وجود تالميذ وطالب

 ...ال يوفر أي وقت ملامرسة األنشطة الطالبية الالصفية

  االجتامعي املدريس األخصايئ معوقات مرتبطة بامللفات والسجالت املطلوبة من :خامسا

 منـه عملهـا لفـات املطلـوب االجتامعي املدريس مكبل بالعديـد مـن السـجالت واملاألخصايئ :ومنها

 مام يعوق عمله املهني يف مساعدة التالميـذ والطـالب عـيل التوافـق االجتامعـي وعـيل ،والتسجيل بها

 ... احتياجاتهم االجتامعية ومواجهة مشكالتهم االجتامعيةإشباع
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 سـجل : االجتامعـي املـدريس عـيل سـبيل املثـالاألخصايئومن السجالت املطلوب عملها بواسطة 

 سجل اإلرشاد والتوجيه ، سجل املواقف الفردية الرسيعة، سجل متابعة التأخر الدرايس،حاالت الفرديةال

 واآلبـاء سجل اجتامعات مجلـس األمنـاء ، سجل مركز الخدمة العامة، سجل األنشطة املدرسية،الجمعي

  ... سجل الرحالت، سجل الندوات، سجل الحفالت،واملعلمني

 ملـف : االجتامعي املدريس عيل سبيل املثالاألخصايئوب عملها بواسطة ومن أمثلة امللفات املطل

 الطـالب كبـار السـن أو ملـف حـاالت التالميـذ ، ملف الحاالت الخاصـة، ملف حاالت الغياب،الشطب

 أوتقويم وتوجيـه سـلوك التالميـذ ( ملف الحاالت السلوكية ، ملف الحاالت االقتصادية،وتكرار الرسوب

اصل مع املنظامت واملؤسسـات والجمعيـات والرشكـات القامئـة يف البيئـة املحيطـة  ملف التو،)الطالب

 ...باملدرسة

 االجتامعـي املـدريس يركـز عـيل األخصايئواملشكلة أن التوجيه االجتامعي واإلرشاف الرتبوي عيل 

 ... بعمل هذه السجالت وامللفاتاألخصايئمدي قيام 

 ب الطال/  التالميذ إىل معوقات ترجع :سادسا

 ، االجتامعـي املـدريساألخصـايئ عدم وعي الغالبية العظمي من التالميـذ والطـالب بـدور :ومنها

 كـذلك هنـاك مـن . للطـالب الفقـراء فقـطإعانات إعطاء أوواعتقادهم بأن دوره هو تنظيم رحلة لهم 

  .التالميذ والطالب يري أن األنشطة املدرسية سوف تعطلهم عن التحصيل الدرايس

عوقات يف هذا الشأن إحجام كثـري مـن التالميـذ والطـالب مـن املشـاركة يف األنشـطة أيضا من امل

 ... االجتامعي املدريساألخصايئاالجتامعية ويف جامعات النشاط املدريس التي ينظمها 

  أولياء األمورإىل معوقات ترجع :سابعا

 تامـعــي االجاألخـصــايئ ـعــدم وـعــي الغالبـيــة العظـمــي ـمــن أولـيــاء األـمــور ـبــدور :ومنـهــا

ـدريس ـنهم، اـمل ـا اـب ـام بـه ـرية ـق ـكلة كـب ـاك مـش ـون هـن ـدهم يـك ـتدعي أـح ـدما يـس ـه عـن ـايل ، وأـن   وبالـت
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تكون مقابلة أولياء األمور لألخصايئ االجتامعي املدريس سيئة بالنسبة لهم وغـري محببـة وغـري مرغوبـة 

  ...لهم

  معوقات مرتبطة باألخصائيني االجتامعيني أنفسهم:ثامنا

البحوث والدراسات التـي أجريـت عـيل عينـات مـن األخصـائيني االجتامعيـني يف أثبتت كثري من 

 مام ، وذلك نظرا لضعف اإلعداد املهني الذي حصل عليه،املجال املدريس أن معظمهم مهاراته متواضعة

 وكيل أو أن يقوم مدير املدرسة أو ،يجعله ميارس أي أعامل أخري غري مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية

 ...سة بتكليفه بأعامل ال تدخل تحت مظلة مهنة الخدمة االجتامعيةاملدر

كذلك أثبتت البحوث والدراسات بأن الغالبيـة العظمـي مـن األخصـائيني االجتامعيـني يف املجـال 

 أيضـا . املهني نظرا لكل العوامل واملعوقات السابق ذكرهـاواالحرتاقاملدريس يعاين من اإلحباط اإلداري 

 فرص حقيقة للتنميـة اإلداريـة واملهنيـة إتاحةهم وقلة فرص الرتقية أمامهم وعدم بسبب ضعف مرتبات

 .. .لهم

ليس لـديهم أي فـرص لزيـادة دخلهـم كـام فعـل الغالبيـة االجتامعيني أيضا كثري من األخصائيني 

 مـام دفـع بعـض .العظمي من املدرسني الذين يحققون دخوال عاليـة مـن خـالل الـدروس الخصوصـية

 الحرص عيل الحصول عيل جداول دراسـية كمـدخل إلعطـاء دروس خصوصـية يف بعـض إىل األخصائيني

 علم االجتامع وعلم النفس والفلسـفة : مثل املواد التالية،املواد القريبة الصلة مبهنة الخدمة االجتامعية

  ...والدراسات االجتامعية

 األخـصـايئمقابـلـة ـمـن العيـنـة ال يـسـتطيعون % 17 الدراـسـات ـبـأن نـسـبة إـحـدىولـقـد أـشـارات 

 ولقد أوضـح البحـث أن .االجتامعي لالستفادة منه يف االستشارة واملساعدة للتغلب عيل بعض املواقف

  : منها، وراء ذلكأسبابهناك 

 . وكيل املدرسةأو االجتامعي ببعض األعامل اإلدارية التي يكلفه بها مدير األخصايئانشغال  -1
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 . ن يعرفهم وله عالقة صداقة معهم الطلبة الذيإال ال يكلم األخصايئأن  -2

 . يقنعهم باألسلوب الصحيحأوأنه ال يستطيع أن يفهم الطلبة  -3

تحدـيـد وـقـت مقابـلـة يف الفـسـحة وـهـو وـقـت مـحـدود ال ـيـتمكن الطلـبـة ـمـن خالـلـه مناقـشـة  -4

 .احتياجيهم

 . وعدم انبساط الوجه مام يجعل الطلبة يهابون مقابلتهاألخصايئالعنف يف املعاملة من جانب  -5

 . االجتامعي املدريس عيل تطبيق مبدأ الرسيةاألخصايئعدم الحرص الكامل من جانب  -6

  :مقرتحات وتوصيات لتطوير املدارس

 :اآليت نقدم بعض املقرتحات والتوصيات لتطوير املدارس

 .استعادة املدرسة لدورها -1

 .تحسني قدرات املعلم -2

 تطوير املناهج الدراسية  -3

 .تحديث أساليب التدريس -4

 .سياسات التقييم واالمتحانات والقبولتطوير  -5

 .االهتامم باألنشطة والخدمات الطالبية -6

 وهـى تعنـي الرؤيـة املسـتقبلية لـدى الطـالب واملعلمـني وسـوق العمـل :النظرة البعيدة املـدى -7

 . خطط وإسرتاتيجيات ومصادر وتدريب مستمرإىلوترجمتها 

لومـات والتحلـيالت اإلحصـائية املوثـوق بهـا،  وتعنى االعتامد عىل البيانـات واملع:اإلدارة بالوقائع -8

 .وذلك عن أداء الطالب واالتجاهات، والربامج والكلفة والعائد والتكنولوجيا املساعدة

 . وهى قيمة تبادل املنافع مع منظامت املجتمع املحيط:الرشاكة -9

خاصـة  وهى قيمة تعكس مسئولية املجتمع املحيل يف حـل املشـكالت ال:مسئولية املجتمع املحيل -10

 .بحامية البيئة، والصحة، والتعليم
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 .الطالب/ الرتكيز الواضح عىل التلميذ  -11

 .استمرارية التحسني -12

 .االهتامم بالفكر اإلداري الحديث يف كافة إدارات املدرسة ووظائفها ومستوياتها -13

 .اعتبار كل فرد يف املدرسة مسئوالً عن الجودة -14

ويـجـب ـعـىل . كـمـوظفني يف النـظـام التعليـمـي الـجـودة الـشـاملة ـتـرى الـطـالب كزـبـائن وإدارةإن  -15

املديرين أن يدخلوا الطالب يف عملية التعليم الخاصـة بهـم أنفسـهم عـن طريـق تـدريبهم عـىل 

ن االهـتامم باقرتاحـات يالتعلم الذايت والشك وحب االستطالع والتجربة، وكذلك يجب عىل املـدير

 .الطالب من أجل إحداث التغيري يف النظام التعليمي

يجـب عـىل .  الجودة الشاملة بالتغيريات يف عالقات املعلمـني مـع الطـالب واملـديرينإدارةدى تنا -16

 التعليم مـن خـالل أعـني التالميـذ، ويجـب عـىل املعلمـني أن يعملـوا مـع إىلاملعلمني أن ينظروا 

وال يوجد خالف عىل أن نجاح الرتبية والتعليم يف تحقيق أهدافها يتوقـف . املديرين كفريق عمل

ومن هنا إذا كنا نريد جودة شـاملة يف هـذا املجـال فـال بـد مـن . لدرجة األوىل عىل أداء املعلمبا

 ...مهاراته وكذلك تحسني أحواله املاديةواالهتامم باملعلم وتطوير معارفه 

لتحقيق الجودة الشاملة يف املنهج التعليمي ال بـد مـن أن يتصـف بالصـفات التاليـة عـىل سـبيل  -17

 :املثال

 :أن يكون

 حديث  

 متطور  

 للطالب / مناسب للعمر العقيل والزمني للتالميذ  

 جذاب وشيق  

 الطالب / يشارك يف وضعه التالميذ  

 قائم عىل التوجيه  

 يهتم بالتعلم الذايت  
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 شامل  

 مرتابط  

 متدرج  

 .مناسب لعدد أسابيع الدراسة 

قـدم الطـالب، تحـاول بدالً من استخدام االختبارات املقننة والـدرجات املقننـة لقيـاس مسـتوى ت -18

.  الجودة الشاملة أن تقيم مستوى تقدم التالميـذ طـوال العـام الـدرايسإدارةاملدارس الني تتبنى 

نفس هذا النوع من العمليات يستخدم لتقييم املعلمني واملديرين أيضا، فبدال من تأسيس عملية 

 . الدرايستقييم املعلم عىل زيارة واحدة لفصله يتم تقييم املعلمني طوال العام

لتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي ال بد من اهتاممه باألنشطة والخدمات الطالبية بـنفس  -19

 .اهتاممه باملنهج التعليمي

كذلك النظام التعليمي املتكامل هو الذي يهتم بهذه األنشطة والخدمات الطالبية ويدرك دورهـا  -20

مي واالجتامعي والنفيس والعقـيل للتالميـذ يف تحقيق األهداف التعليمية ويف تحقيق النمو الجس

 ..وللطالب

ًالقيادات التعليمية يجب أن يحسن اختيارها وبناءها عـىل أسـس موضـوعية سـليمة بعيـدا عـن  -21

فالهـدف النهـايئ هـو إيجـاد القائـد التعليمـي .  االعتبارات السياسية وغريهاأواملصالح الشخصية 

 .تقاء بجودة الربامج التي تقدمها اإلدارة التعليميةالقادر عىل اتخاذ القرارات التي تضمن االر

وضع كامريات مراقبة يف األمـاكن الهامـة والرئيسـية باملـدارس ملالحظـة السـلوك داخـل املـدارس  -22

 .ومراقبة ما يحدث بها ولالطمئنان عىل سري العملية التعليمية

 . املدرسنيتطبيق نظام البصمة لضبط حضور وغياب جميع العاملني يف املدارس ومنهم -23

 .تجريم إعطاء الدروس الخصوصية وإنفاذ ذلك بالفعل -24
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 أن هناك معايري للحكم عـىل درجـة الجـودة الشـاملة للخدمـة إىلوقد توصلت بعض الدراسات 

 :التعليمية داخل املؤسسة التعليمية وتتمثل يف

 .تناسق األداء التعليمي والثقة 

 .داء الخدمةدرجة استجابة القامئني بالعملية التعليمية أل 

 ).توافر املهارات واملعرفة املطلوبة(التنافسية  

 .سهولة وفاعلية االتصال 

 .العمل بروح الفريق لجميع العاملني بالخدمة التعليمية 

 ).االهتامم الخاص بالطالب/ األمانة/ الصدق/ الثقة(الجدارة التعليمية  

 :الجودة الشاملة يف التعليم

 ثقافـة اإلتقـان والتميـز، إىلرتاف، واالنتقال من ثقافة الحد األدىن هي معايري عاملية للقياس واالع

 املسـتقبل الـذي إىلًواعتبار املستقبل هدفا نسعى إليه، واالنتقال من تكريس املايض والنظـرة املاضـية 

 .يعيش فيه األجيال التي تتعلم اآلن

تشمل عـىل كـل دي، عىل أن البد من التوسع يف إنشاء املدارس النموذجية التي تدار مبستوي اقتصا 

 .اإلمكانات الحديثة يف أجهزة ومعامل، مع رضورة خفض كثافة الفصول

 . املهنةإىل من املدرسة أو العمل إىلًتدعيم االتجاه الجديد نوعا ما يف الرتبية املتمثل يف نظام من املدرسة  

ًلف جـذريا عـن االقتصـاد تغيري املناهج التعليمية حتى نعد النشء القتصاد قائم عىل املعرفة، يخت 

 ندرب النشء عىل اسـتخدام التكنولوجيـا وإدارة املـوارد أنًأيضا البد . الذي عرفته األجيال السابقة

 .والعمل ضمن فريق واالستمرار يف التعليم أثناء العمل

 . الطالب مهارات التفكري االيجايب التحلييل واالبتكاريأوالبد من إكساب التالميذ  

ـ  ـري ـج ـداث تغـي ـاتيحإـح ـتالك مـف ـن اـم ـتعلم ـم ـن اـمل ـا ميـك ـيم مـب ـق التعـل ـاهيم وطراـئ  ذري يف مـف

  املعرـفـة، ومـهـارات الدراـسـة املـسـتقلة، وتحويـلـه ـمـن مـجـرد متـلـق إىل باـحـث مـنـتج للمعرـفـة،

 وـمـا  ومكتـشـف مـبـدع للتكنولوجـيـا وتدريـبـه ـعـىل التعاـمـل ـمـع اـلـنظم املعـقـدة وتوـقـع التـغـري، 
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املتشعب، وحـل املشـكالت فائقـة الصـعوبة والتعقيـد، وتوقـع يتطلبه ذلك من قدرة عىل التفكري 

 .النتائج وغريها، والتوجهات ذات االرتباط الوثيق بفكر عرص املعلومات

ًأيضا تتطلب طبيعة العرص وتحديات العوملة، نوعيات جديدة من املعلمني عالية الكفاءة ورفيعـة  

 .ات فعالة يف عملية التغري االجتامعياملستوي األكادميي واملهني والثقايف واألخالقي، ونوعي

 معلـمـني ـقـادرين ـعـىل تعـلـيم مـهـارات التفـكـري االبتـكـاري، ومـهـارات البـحـث إىلنـحـن يف حاـجـة  

 .واالستكشاف الذايت للطالب

 مديرين لديهم الفهم والوعي للطبيعة املتغرية للمجتمع األكـرب املوجـودة إىلكذلك نحن يف حاجة  

كل واضح طبيعة قـدراتهم القياديـة ومعـرفتهم بـاإلدارة، فكـل مـدير به املدارس، وان يتفهموا بش

 تقييم واقعي لقدراته الحالية، وبهـذا ميكـن إيجـاد قـدرات ومهـارات تفـي باحتياجـات إىليحتاج 

 .املستقبل

أهمية التدريب املستمر للمعلمني عىل الخربات األساسية ومهارات التعلم بهدف رفع كفاءة األداء  

، والبعثات الخارجية لهم حتى يتم رفع كفاءة األداء، وتوسيع مدارك املعلمني مـن املهني للمعلمني

 .خالل احتكاكهم بالخربات الدولية

عىل كل مسئول عن العملية التعليمية أن يقيم مهارات جودة الخدمة التعليميـة وان يعمـل عـىل  

 . انخفاضهاأسبابتحسينها وتطويرها وإزالة 

 :ات جودة الخدمة التعليمية كالتايلهذا وميكن تحديد بعض مهار

 ).املستفيدين من العملية التعليمية(الطالب / مهارة التعامل مع شكاوي التالميذ -1

 . الطالبأومهارة اإلنصات للتالميذ  -2

 .مهارة اإلنصات للزمالء يف املدرسة -3

 .مهارة اإلنصات للرؤساء يف املدرسة -4

 .قنعةمهارة توصيل املعلومات بطريقة مناسبة وجذابة وم -5

 .مهارة العرض والتقديم -6

 .مهارة تنظيم وإدارة الوقت للجدول املدريس -7
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 .مهارة تنظيم وإدارة الوقت لألنشطة املدرسية -8

 الجـودة إدارةوقد حدد املهتمون بـالجودة مجموعـة مـن املعـايري والركـائز التـي تقـوم عليهـا 

 :الشاملة يف التعليم وهى

 .جودة ضامن الإىلتبنى فلسفة وفكر إداري يهدف  -1

 .االهتامم بالفكر االبتكاري يف اإلدارة -2

 .الرتكيز الواضح عىل الطالب داخل املؤسسة وخارجها -3

الرتكيـز عـىل مشـاركة وحـامس (الرتكيز عـىل التشـاركية بـني الطـالب واملعلمـني والجهـاز اإلداري  -4

 ).العاملني

 اعتبار كل فرد يف املؤسسة التعليمية مسئوالً عن الجودة -5

 .الطالبتحديد احتياجات  -6

 .الرتكيز عىل أوجه القصور وتدعيم أوجه التفوق -7

 .استمرارية التحسني والتطوير -8

 .تنمية ثقافة الجودة لدى جميع العاملني يف املؤسسة التعليمية -9

 .اشرتاك جميع العاملني باملؤسسة التعليمية يف حل املشكالت التي تواجهها -10

 .لفشل بعد وقوعهالرتكيز عىل منع الطالب من الفشل بدالً من دراسة ا -11

 .التدريب لكل فرد يف املؤسسة التعليمية من أجل الجودة -12

 :مؤرشات الجودة الشاملة يف املجال التعليمي

 :ميكن تحديد مؤرشات الجودة الشاملة يف املجال التعليمي كالتايل

  : معايري مرتبطة بالطالب:املحور األول

 التـي تقـدم  ومتوسط تكلفة الطالب والخدمات املعلمني،إىلمن حيث االنتقاء، ونسبة عدد الطالب 

 .لهم، ودافعية الطالب واستعدادهم للتعليم
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  : معايري مرتبطة باملعلمني:املحور الثاين

من حيث حجم الهيئة التدريسية، وكفايتهم املهنية، ومدى مساهمة املعلمني يف خدمة املجتمع، 

 .واحرتام املعلمني لطالبهم

  :رتبطة باملناهج الدراسية معايري م:املحور الثالث

من حيث أصـالة املنـاهج وجـودة مسـتواها، ومحتواهـا، والطريقـة واألسـلوب ومـدى ارتباطهـا 

 . التبعية الثقافيةأوبالواقع، وإيل مدى تعكس املناهج الشخصية القومية 

  : معايري مرتبطة باإلدارة املدرسية:املحور الرابع

 .القات اإلنسانية الجيدة، واختيار اإلداريني وتدريبهممن حيث التزام القيادات بالجودة والع

  : معايري مرتبطة باإلدارة التعليمية:املحور الخامس

ـمـن حـيـث الـتـزام القـيـادات التعليمـيـة ـبـالجودة وتـفـويض الـسـلطات، الالمركزـيـة، تغـيـري نـظـام 

 .األقدمية، العالقات اإلنسانية الجيدة، واختيار اإلداريني والقيادات وتدريبهم

  : معايري مرتبطة باإلمكانات املادية:املحور السادس

من حيث مرونة املبنى املـدريس وقدرتـه عـىل تحقيـق األهـداف، ومـدى اسـتفادة الطـالب مـن 

 .املكتبة واألجهزة واألدوات، واملساعدات وحجم االعتامدات املالية

  : معايري مرتبطة بالعالقة بني املدرسة واملجتمع:املحور السابع

التخصصـات  يث وفاء املدرسة باحتياجات املجتمع املحيط واملشاركة يف حل مشكالته، وربطمن ح

، وبـني املجتمـع بقطاعاتـه بطبيعة املجتمع وحاجاته، والتفاعل بني املدرسة مبواردهـا البرشيـة والفكريـة

 .اإلنتاجية والخدمية

م القيـادات واملسـئولني إن وضع مواثيق رشف ودساتري أخالقيـة وااللتـزام بهـا يؤكـد عـىل اهـتام

 الجودة الشاملة إدارةالعاملني يف املجال التعليمي واملدريس وحرصهم عىل تطبيق أهم مبدأ من مبادئ 

) التالميـذ والطـالب وأوليـاء أمـورهم( وهو كسب رضاء العمالء املستفيدين من الخدمات التعليمية إال

 .بل والعمل عىل إسعادهم
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 :سة مهنة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريسمقرتحات وتوصيات لتطوير مامر

 االجتامعـي األخصـايئيف البداية فإن تحقيق املقرتحات والتوصيات السـابقة سـوف يسـهل عمـل 

 هذا وميكـن أن نضـيف مقرتحـات .املدريس وييرس مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس

 :وتوصيات أخري كالتايل

 ساعات أكرث ملادة الخدمة االجتامعية يف املجـال وإعطاءلخدمة االجتامعية رضورة تحسني تعليم ا -1

 وأقـدم مجـاالت املامرسـة ، بحكم أنه من املجاالت الرئيسية يف مهنة الخدمة االجتامعيـة،املدريس

 إىل جنوبهـا ومـن رشقهـا إىل واألكرث انتشارا يف مختلـف محافظـات مرص مـن شـاملها ،املهنية بها

 .غربها

 العميل لطالب الخدمة االجتامعية وخاصـة التـدريب الـذي أوالهتامم بالتدريب امليداين رضورة ا -2

 .يتم يف املجال املدريس

 .رضورة زيادة مرتبات األخصائيني االجتامعيني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم -3

 .رضورة زيادة ميزانية الخدمة االجتامعية يف املدارس -4

 .ألخصائيني االجتامعيني باملدارس فرص حقيقية للرتقية لإتاحة -5

االعرتاف بالدراسات العليا يف مهنة الخدمة االجتامعية يف عملية ترقية األخصائيني االجتامعيـني يف  -6

 .املجال املدريس

 .تنظيم برامج توعية لجميع أطراف العملية التعليمية بدور مهنة الخدمة االجتامعية وأهدافها وأهميتها -7

 يتناسـب حتـى ،صـائيني االجتامعيـني العـاملني يف وزارة الرتبيـة والتعلـيمرضورة زيادة عـدد األخ -8

 . التالميذ والطالب واملدارسإعدادعددهم مع 

 مبـا ،رضورة توفري الربامج التدريبية الكافية واملناسبة لألخصـائيني االجتامعيـني يف املجـال املـدريس -9

 .يساهم يف زيادة معارفهم وتحسني مهاراتهم وزيادة خرباتهم

رضورة أن يجتهد األخصائيني االجتامعيني بشكل أكرب يف أداء املهـام والواجبـات واألدوار املطلوبـة  -10

 .منهم يف املجال املدريس واملتوقعة
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رضورة أن يحرص األخصائيني االجتامعيني عيل التعاون مع جميع العاملني يف املدرسـة مـن خـالل  -11

    .Team Work من ثقافة وتكنيكات العمل الفريقي االستفادة

ـني مهــارات الحاســب اآليل  -12 ـتعلم األخصــائيني االجتامعـي  ووســائل التواصــل Computerرضورة أن ـي

 التي يحتاجونها وعملية التواصل  مبا يساهم ذلك يف تسهيل عمل االتصاالت، Social Mediaاالجتامعي

  ...ة باملدرسةالرسيع مع اآلخرين والتنظيامت املدرسية واملنظامت القامئة يف البيئة املحيط
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 قامئـة املراجع

 

 

 

  املصادر:أوالً

 القرآن الكريم 

 األحاديث النبوية الرشيفة 

  : املراجع العربيةً:ثانيا

 .)1997 ، بل برنت للطباعة والنرش:القاهرة(  دراسات يف خدمة الجامعة:إبراهيم بيومي مرعي وآخرون

 ). 1980 مجمع اللغة العربية، :القاهرة (ملعجم الوجيزا :إبراهيم مدكور

 ).1982 ، مكتبة األنجلو املرصية:القاهرة(  الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس:أبو بكر حسانني

  .)1983 ، مكتبة لبنان للنرش والتوزيع:لبنان( معجم مصطلحات العلوم االجتامعية :أحمد زيك بدوي

 دار املعرـفـة :اإلـسـكندرية( الخدـمـة االجتامعـيـة والـخـدمات االجتامعـيـة ـقـاموس :أحـمـد ـشـفيق الـسـكري

 .)2000 ،الجامعية
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 جامعـة ، كلية الخدمـة االجتامعيـة:القاهرة(الخدمة االجتامعية يف املجاالت التعليمية  :أحمد كامل أحمد

 .)1984 ،حلوان

 .)1985 ، مكتبة األنجلو املرصية:القاهرة(املدرسة واملجتمع  :أحمد كامل أحمد

املامرسة العامة املتقدمة للخدمة االجتامعية وتحديات القرن الحادي والعرشيـن  :أحمد محمد السنهوري

 .)2002، 5 ط، دار النهضة العربية:القاهرة(

 ). 1994 دار الثقافة للنرش والتوزيع، :القاهرة (الخدمة االجتامعية مع الشباب :أحمد محمد السنهورى وآخرون

 .)2015 ، دار الجبل:بريوت( عرىب/ القاموس العرصى إنجليزى : وإدوار إلياإلياس أنطوان

 املكتـب :اإلسـكندرية(  منظـور حـديث يف الخدمـة االجتامعيـة-املامرسـة العامـة  :جامل شحاته حبيـب

 . )2008 ،الجامعي الحديث

اب واملجـال املامرسـة العامـة للخدمـة االجتامعيـة يف مجـال رعايـة الشـب :جامل شحاته حبيـب وآخـرون

 .)2015 ، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتامعية:القاهرة( املدريس

 ).2006 ، مبيك للتدريب والنرش والتوزيع:الجيزة (الخدمات الطالبية :جواهر أحمد القناديىل

 مكتبـة الـدار العربيـة :القـاهرة ( الرتبية والثقافة، الجامعة بني الرسالة واملؤسسـةيفدراسات  :حامد عامر

 ).1996للكتاب، 

 مجـد :بـريوت(املامرسة العامة يف الخدمـة االجتامعيـة مـع الفـرد واألرسة  :حسني حسن سليامن وآخرون

  .)2005 ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع

 ).1997 ، دار املعارف للنرش والتوزيع:القاهرة (التعليم واملستقبل :حسني كامل بهاء الدين

 كليـة الخدمـة :القـاهرة( سجل التـدريب امليـداين لطـالب الخدمـة االجتامعيـة :للطيفرشاد أحمد عبد ا

 .)2015 ، جامعة حلوان،االجتامعية

 دار اـملـريخ لـلـنرش :الرـيـاض ( التعـلـيم الـعـاىليفاـملـدخل إىل ـشـئون الـطـالب  :زـهـري أحـمـد ـعـىل الـكـاظمى

 ).1990، 2 ط،والتوزيع

رسة العامـة للخدمـة االجتامعيـة يف املجـال التعليمـي  املام:عادل مويس جوهر وماجدي عاطف محفوظ

 .)2008 ، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتامعية:القاهرة( ورعاية الشباب
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 .)1986 ، دار الثقافة للنرش والتوزيع:القاهرة( الخدمة االجتامعية املعارصة :عبد الحليم رضا عبد العال

 ،3 ط ، جامعـة حلـوان، كلية الخدمة االجتامعية:القاهرة( نظريات خدمة الفرد :عبد العزيز فهمي النوحي

1999(. 

 .)1985 ، مكتبة االنجلو املرصية:القاهرة( خدمة الفرد يف املجتمع النامي :عبد الفتاح عثامن

 .)1996 ، مكتبة عني شمس:القاهرة( األسس النظرية والتطبيقية للعمل مع الجامعات :عديل سليامن

 .)2008 ، مؤسسة املريب:القاهرة(الربامج والنشاطات  إدارة :عصام توفيق قمر

 كليـة :القـاهرة( الخدمـة االجتامعيـة يف املجـال التعليمـي ورعايـة الشـباب :عيل إبراهيم محرم وآخـرون

 .)2013 ، جامعة حلوان،الخدمة االجتامعية

 ،رفـة الجامعـيـة دار املع:اإلسـكندرية( املهـارات األساسـية يف مامرسـة خدمـة الفـرد :عـىل إسـامعيل عـىل

 1996(. 

 ). 1988 دار املعرفة الجامعية، :اإلسكندرية (ظاهرة انتشار وإدمان املخدرات :فؤاد بسيوىن

 ).1995دار النهضة العربية، :القاهرة ( مجال رعاية الشبابيفالخدمة االجتامعية  :فؤاد سيد موىس وآخرون

 .)1974 :القاهرة( خدمة الفرد يف محيط الخدمة االجتامعية :فاطمة الحاروين

  .)2011 ،3 ط ، مكتبة زهراء الرشق:القاهرة(الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس  :ماهر أبو املعاطي عيل

املامرسـة العامـة يف الخدمـة االجتامعيـة يف املجـال التعليمـي ورعايـة  :ماهر أبو املعـاطي عـيل وآخـرون

 .)2002 ، حلوان جامعة، كلية الخدمة االجتامعية:القاهرة(الشباب 

، 3 مكتبة زهـراء الرشق، ط:القاهرة (الخدمة االجتامعية ومجاالت املامرسة املهنية :ماهر أبو املعاطي عيل

2008.( 

ـد الكرـخـى ـربامج  :مجـي ـةيفتـصـميم اـل ـس األـعـىل لـشـئون األرسة،:الدوـحـة ( املؤسـسـات االجتامعـي   املجـل

 2006.( 
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 ).1992، 3 دار القلم، ط:ىبد (مبادئ الصحة النفسية :محمد خالد الطحان

 كلـيـة الخدـمـة :الـقـاهرة(  الخدـمـة االجتامعـيـة يف مـجـال رعاـيـة الـشـباب:محـمـد رفـعـت قاـسـم وآـخـرون

  .)2002 ، جامعة حلوان،االجتامعية

دار الوفـاء  :األسـكندرية( مداخل الخدمة االجتامعيـة املدرسـية وأهـدافها التنمويـة :محمد سالمة غباري

 .)2009 ،لدنيا الطباعة والنرش

 الهيئـة املرصيـة العامـة للكتـاب، :القـاهرة (قاموس علم االجتامع :)تحرير ومراجعة(محمد عاطف غيث 

1979.( 

 .)2011 ، مكتبة عني شمس:القاهرة(مامرسة خدمة الجامعة  :محمد محمود مصطفي

 .)1979 ،رصية مكتبة االنجلو امل:القاهرة( الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس :محمود حسن وآخرون

 .)1982 ،2 ط ، دار البيان العريب:جدة(أسس علم النفس االجتامعي  :مختار حمزة

 الخدمـة االجتامعيـة والعلـوم يفمجلـة دراسـات ، "جودة الخدمات االجتامعية ":مدحت محمد أبو النرص

 .2004 أكتوبر :، كلية الخدمة االجتامعية، جامعة حلوان، القاهرةاإلنسانية

 دار الفجـر :القاهرة(  األنشطة والخدمات الطالبية يف املؤسسات التعليميةإدارة :أبو النرصمدحت محمد 

 .)2009 ،للنرش والتوزيع

 مجموعـة النيـل العربيـة :القـاهرة( الجودة الشـاملة يف مجـال الخـدمات إدارة :مدحت محمد أبو النرص

 . )2008، للطباعة والنرش

 كليـة الخدمـة :القـاهرة( يثـة يف الرعايـة والخدمـة االجتامعيـةاالتجاهات الحد :مدحت محمد أبو النرص

 ).2013 ،جامعة حلوان،االجتامعية

 ، كلية الرتبيـة:القاهرة( األنشطة الطالبية الالصفية من منظور اجتامعي وتربوي :مدحت محمد أبو النرص

 .)2013 ،جامعة حلوان

 ، كليـة الخدمـة االجتامعيـة:القاهرة( تكاملة نظرة م، الخدمة االجتامعية الدولية:مدحت محمد أبو النرص

 .)2015 ،جامعة حلوان
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 :القـاهرة( الخدمة االجتامعيـة يف املجـال املـدريس مـن منظـور الطـرق املهنيـة :مدحت محمد أبو النرص

 .)2015 ،باالسكندرية املعهد املتوسط للخدمة االجتامعية

 ، مكتبـة املتنبـي للـنرش والتوزيـع:الـدمام( الخدمة االجتامعية ورعايـة الشـباب :مدحت محمد أبو النرص

2013(.  

 كليـة الخدمـة ، التعلـيم املفتـوح:القـاهرة(  الـدفاع االجتامعـي وجـرائم العنـف:مدحت محمد أبو النرص

 .)2015 ، جامعة حلوان،االجتامعية

 جامعـة ،يـة كليـة الرتب:القاهرة(  الرعاية والخدمة االجتامعية يف املجال املدريس:مدحت محمد أبو النرص

 .)2013 ،حلوان

 ، دار الفجـر للـنرش والتوزيـع:القـاهرة( فن مامرسة مهنـة الخدمـة االجتامعيـة :مدحت محمد أبو النرص

2009(  

 ). 2009 الدار العاملية للنرش والتوزيع، :الجيزة(قيم وأخالقيات العمل واإلدارة  :مدحت محمد أبو النرص

املهنية يف الخدمـة االجتامعيـة مـن منظـور املامرسـة العامـة  مجاالت املامرسة :مدحت محمد أبو النرص

 .)2015 ، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتامعية:القاهرة(

 .)2015 ، جامعة حلوان، كلية الرتبية:القاهرة( مقدمة يف الخدمة االجتامعية :مدحت محمد أبو النرص

 :اإلسـكندرية(ال املسـئولية االجتامعيـة  مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية يف مج:مدحت محمد أبو النرص

 .)2015 ،املكتب الجامعي الحديث للنرش والتوزيع

 املعهد العـايل :الجيزة(  مامرسة مهنة الخدمة االجتامعية يف مجال رعاية الشباب:مدحت محمد أبو النرص

 .)2014 ، أكتوبر6للخدمة االجتامعية ب 

 املجموعـة العربيـة للتـدريب :القـاهرة( مـع اآلخـرين مهارات االتصـال الفعـال :مدحت محمد أبو النرص

 ).2014 ،والبحوث والتسويق

 .1995، يونيو 166، العدد مجلة الرشوق، " برامج األطفاليفالعنف  ":مدحت محمد أبو النرص
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، جمعيـة  اإلمـاراتيفنـدوة واقـع الشـباب ، "وقايـة الشـباب مـن املشـكالت ":مدحت محمـد أبـو الـنرص

 . 1996 أبريل 18 :شارقةاالجتامعيني، ال

 مجموعـة النيـل العربيـة، :القـاهرة ( مجـال الخـدماتيف الجودة الشاملة إدارة :مدحت محمد أبو النرص

2008.( 

 ).2008 الدار العاملية للنرش والتوزيع، :القاهرة ( الجودة الشاملةإدارةأساسيات  :مدحت محمد أبو النرص

 .)1996 ، دار القلم للنرش والتوزيع:دىب(  الوقائيةالخدمة االجتامعية :مدحت محمد أبو النرص

 .)2009 دار الفجر للنرش والتوزيع، :القاهرة (فن مامرسة الخدمة االجتامعية :مدحت محمد أبو النرص

 ).2008 الدار العاملية للنرش والتوزيع، :الجيزة (مشكلة تعاطى وإدمان املخدرات :مدحت محمد أبو النرص

 Current Trends in Social Work Education and Practice, With Special Reference ”:مدحت محمد أبو النرص

to the Egyptian Experience" مع اإلشارة ،االتجاهات الحديثة يف تعليم ومامرسة الخدمة االجتامعية 

 جامعة ،املؤمتر العلمي السنوي السابع والعرشون لكلية الخدمة االجتامعية ، التجربة املرصيةإىل

 .2014 مارس 13-12 : القاهرة،حلوان

 مجموعـة :القـاهرة ( مامرسة الخدمة االجتامعية الوقائيةيفاالتجاهات املعارصة :مدحت محمد أبو النرص

 ). 2008النيل العربية، 

 ).2009 الروابط العاملية للنرش والتوزيع، :الجيزة (تطوير املدارس :مدحت محمد أبوالنرص

املجموعـة العربيـة للتـدريب : القـاهرة (مناهج البحـث يف الخدمـة االجتامعيـة: رصمدحت محمد أبو الن

 ).2017والنرش، 

املجموعة العربية للتدريب : القاهرة (التنمية املستدامة: دمدحت محمد أبو النرص وياسمني مدحت محم

 ).2017والنرش، 

ملكتـب ا: اإلسـكندرية (مـة االجتامعيـةاملامرسة الخاصة والرتاخـيص املهنيـة يف الخد: مدحت محمد أبو النرص

 ). 2017الجامعي الحديث، 
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 ). 2015 دار العلم للماليني، :بريوت (عرىب/ قاموس املورد إنجليزى :منري البعلبىك

  ).2003 ، مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع:عامن ـ األردن(الرعاية االجتامعية للفئات الخاصة  :ناظم فوزي

 .)2006 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية:القاهرة(  اإلدارة يف عامل متغري أخالقيات:نجم عبود نجم

 ).1993 ، دار النفائس للنرش والتوزيع:بريوت (املخدرات :هاىن عرموش

 كليـة الخدمـة :القـاهرة( املامرسـة العامـة يف الخدمـة االجتامعيـة إىلاملـدخل  :هشام سـيد عبـد املجيـد

 .)2012 ،2 ط ، جامعة حلوان،االجتامعية

 املعهـد العـايل للخدمـة االجتامعيـة :القاهرة(الخدمة االجتامعية يف املجال املدريس  :يحيي حسن درويش

 .)1982 ،بالقاهرة

 .)1987 ، الرشكة املرصية العامة:القاهرة( معجم مصطلحات الخدمة االجتامعية :يحيي حسن درويش
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